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Fasteignasalan Eignamiðlun hefur til sölu vandað atvinnuhúsnæði að Fornubúðum í Hafnarfirði.

Húsnæðið býður upp á fjöl-breytta notkun en það var nýtt sem birgðastöð fyrir SÍF. Húsið stendur á 14.858m² lóð á frá-bærum stað á hafnarsvæðinu í Hafnarfirði. Mjög gott athafna-svæði er við húsið og er hluti þess afgirtur og með læstu hliði.
Lofthæð er al lt að 12 ,7m. Á 1. hæð er lofthæð 4m þar sem milliloft er. Neðri hæðin er samtals 3.850m² og er með 

fimm innkeyrsludyrum. Hæðin sk ipt i st  í  1 .9 24 ,4 m²  k æl i -geymslu, 78 ,2m² lyftaraher-bergi, 342m² móttöku og af-greiðslurými sem er með fjór-um innkeyrsludyrum, 139 m² og 745,8 m² lagerrými, 341,6 m² iðnaðarrými sem er með inn-keyrsludyrum, að auki er þar verkstjórakompa, tvær kaffi-stofur, anddyri, skrifstofurými (afgreiðsla) snyrtingar og inn-taksrýma.
Á 2 . hæð, sem er samtals 1714,6m², eru skrifstofur, lager-rými og tækjaherbergi. Skrif-stofurýminu má skipta í tvo hluta, annars vegar yfir af-greiðslurými meðfram norður-

hlið hússins, og hins vegar með-fram vesturhlið hússins. Tíu skrifstofur eru meðfram norð-urhliðinni og er breiður gangur meðfram þeim. Við enda hans eru geymslur og tækjarými. Inn af ganginum er gluggalaust lag-errými og inn af því er tækja-rými. Í hinum hlutanum eru átta skrifstofuherbergi og opið skrifstofurými, tvö fundarher-bergi, l íti l gluggalaus skrif-stofa, eldhús o.fl.  Á 3. hæðinni, sem er samtals 674,5m², er fundarherbergi , stór matsalur með fullkomnu e ld hú s i ,  bú n i n g sh er b er g i , sny r t i ng u ,  þremu r stór u m skrifstofum, geymslum o.fl.

Vandað atvinnuhúsnæði

Mjög gott athafnasvæði er við húsið og er hluti þess afgirtur og með læstu hliði.
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FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR
LÍFIÐ UMRÆÐANMEIRA SJÓNVARPMeira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir, meiri upplýsingar, meiri umræða, 

meira líf, meiri íþróttir, meiri virkni, meira úrval. Þú færð meira af öllu á Vísi.
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Ragnheiður S. Jóhannsdóttir, handavinnu- og sérkennari, prjónar og þæfir vinsæla álfaskó með bjöllu:

Eitt par 
á kvöldi

Spænsku hönnuðirnir CuldeSac  hafa hannað skemmtilegan barnastól sem þróast með barninu. Þegar barnið stækkar er hægt að taka neðan af fót-unum og breyta stólnum í venjulegan en samt afar flottan stól.

Losnar aldrei við Gogga
Gestur Einar Jónasson 
leikari aftur á svið eftir 25 
ára hlé.
tímamót 12

FÓLK Þórunn Árnadóttir vöru-
hönnuður sýnir í hinu virta hönn-
unarsafni Triennale í Mílanó 
fyrst Íslend-
inga. Þar tekur 
Þórunn þátt 
í stórri sam-
sýningu og er 
ekki í amaleg-
um félagsskap 
þar sem verk 
eftir heims-
þekkta lista-
menn á borð við 
Damien Hirst 
og Louise Bourgeois eru til sýnis.

„Þetta er mjög góð kynning á 
verkunum mínum og náttúrulega 
bara frábært að vita til þess að 
sýningarstjórar svona þekktra 
safna þekki verkin mín og vilji 
fá þau inn á sýningar,“ segir Þór-
unn. - rve / Sjá Allt í miðju blaðsins

Þórunn Árnadóttir á uppleið:

Sýnir verk með 
stórstjörnum

ÞÓRUNN 
ÁRNADÓTTR

Sérblað um
tónleikana fylgir

Fréttablaðinu í dag!
www. jolagestir.is

FÓLK Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur, fyrr-
verandi formanni Samfylkingarinnar og 
fyrrverandi utanríkisráðherra Íslands, 
hefur verið boðið starf yfirmanns UN 
Women í Kabúl, höfuðborg Afganistans. 
Þetta staðfesti Ingibjörg Sólrún við Frétta-
blaðið í gær. Hún er nú í viðræðum við 
stofnunina um að taka að sér starfið, en 
slíkar ráðningar eru tímafrekar sökum 
pappírsvinnu og annars. 

UN Women er stofnun innan Sameinuðu 
þjóðanna sem vinnur í þágu kvenna og jafn-

réttis í þróunarlöndum og á stríðssvæðum. 
Einna stærstu verkefni stofnunarinnar 
eru í Afganistan og starf yfirmanns er því 
umfangsmikið. Auk þess að vera yfir UN 
Women er yfirmaður stofnunarinnar hluti 
af teymi Sameinuðu þjóðanna í landinu og 
vinnur náið með öðrum stofnunum þeirra. 

Ingibjörg Sólrún hætti í stjórnmálum árið 
2009. Hún sótti um starf mansalsfulltrúa 
Öryggis- og samvinnustofnunarstofnunar 
Evrópu sama ár og komst í lokahóp umsækj-
enda en fékk ekki starfið.  - þeb

UN Women hafa boðið fyrrverandi utanríkisráðherra starf yfirmanns í Afganistan:

Ingibjörg Sólrún á leið til Kabúl

INGIBJÖRG SÓL-
RÚN GÍSLADÓTTIR

FASTEIGNIR Reiknað er með að 
nokkur tilboð berist í Perluna 
áður en tilboðsfrestur rennur út 
klukkan sex á morgun. 

Óskar R. Harðarson hjá Fast-
eignasölunni Mikluborg, sem 
annast söluna fyrir Orkuveit-
una, segir bæði innlenda og 
erlenda aðila hafa sýnt eigninni 
áhuga. Reikna megi með að þeir 
sem kaupi Perluna muni nýta 
hana fyrir einhverja starfsemi 
sem tengist ferðamennsku. Að 
sögn Óskars mun stjórn Orku-
veitunnar fara yfir tilboð sem 
kunna að berast og taka ákvörð-
un um hvort einhverju þeirra 
verður tekið.  - gar

Tilboðsfrestur að renna út:

Margir spenntir 
fyrir Perlunni

PERLAN Kennileiti sem vekur áhuga fjár-
festa innanlands sem utan.

Samdi við stórlið
Margrét Lára Viðarsdóttir 
er búin að semja við eitt 
besta félagslið heims.
sport 22

HVASSVIÐRI   eða stormur gengur 
austur yfir land í dag. Norðanlands 
verður snjókoma eða slydda en 
rigning eða slydda austanlands. 
Veður fer kólnandi.

VEÐUR 4

HVASSVIÐRI ð
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LANDBÚNAÐUR Ísland gæti gegnt 
stóru hlutverki við úrlausn á 
vandamálum tengdum fæðu-
öryggi heimsins, að mati Julians 
Cribb, sérfræðings í miðlun vís-
indalegrar þekkingar. Cribb hefur 
rannsakað og skrifað um það sem 
hann kallar yfirvofandi hungurs-
neyð heimsins, en til ársins 2060 
þarf að tvöfalda matvælafram-
leiðslu heimsins til að mæta þörf-
um. Þetta er ekki aðeins vandamál 
heldur felast í ástandinu tæki-
færi og atvinnumöguleikar, segir 
Cribb.

„Lönd eins og Ísland, sem stund-

ar landbúnað á jaðrinum við erfið-
ar aðstæður hefur þekkingu sem 
er mikils virði. Þetta gæti orðið 
stór útflutningsafurð fyrir Íslend-
inga. Þið lærið að stunda land-
búnað við erfiðar aðstæður og við 
loftslagsbreytingar gæti þekking-
in orðið jafn mikils virði og mat-
vælin sjálf,“ segir Cribb. 

„Þið [Ísland] gætuð orðið Kísil-
dalurinn hvað varðar þekkingu á 
landbúnaði eftir því sem loftslag 
breytist. Í þessu felast mikil tæki-
færi, ef þið fjárfestið í vísindum 
og tækni og þróið þessa þekkingu 
áfram. Það er mikilvægast.“ 

Cribb segir nauðsynlegt að 
heimurinn beini strax sjónum 
sínum að fæðuöryggi og matvæla-
framleiðslu, því tíma muni taka 
að ráða fram úr vandamálum sem 
þessu tengjast. Nauðsynlegt sé 
meðal annars að bylta landbún-
aði og matarframleiðslu. Meðal 
vandamálanna er að allar auðlind-
ir sem þarf til matvælaframleiðslu 
fara minnkandi. „Vatnsskortur er 
væntanlega stærsta vandamálið, 
því gríðarlega mikið vatn þarf 
til að framleiða mat. Land [eins 
og Ísland] sem á nægt vatn hefur 
mikið forskot.“  - þeb / sjá síðu 4 

Telur Íslendinga hafa 
forskot í fæðukreppu
Þekking Íslendinga á landbúnaði við erfiðar aðstæður gæti gegnt stóru hlut-
verki við að leysa matvælakreppu sem er yfirvofandi og verið útflutningsafurð, 
að mati sérfræðings. Íslendingar hafa jafnframt forskot vegna nægs vatns. 

Betri en forverarnir 
Enginn ætti að verða 
vonsvikinn með nýjasta 
iPhone-símann. 
fréttaskýring 8

URRIÐADANS Jóhannes Sturlaugsson fiskifræðingur leiddi gesti Þingvallaþjóðgarðsins í sannleikann 
um leyndardóma ísaldarurriðans með stórskemmtilegum fyrirlestri og sýningu við Öxará á laugardaginn. Hátt í 
eitt hundrað manns nutu frásagnar Jóhannesar í fallegu haustveðri. FRÉTTABLAÐIÐ/GARÐAR
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NOREGUR Með flutningi 13 Íslend-
inga til eyjunnar Fjelberg undan 
Noregsströnd hefur eyjarskeggj-
um fjölgað um 10 prósent. Eyjan 
fékk styrk frá norska ríkinu til 
þess að laða til sín barnafjöl-
skyldur og var ákveðið að auglýsa 
eftir þeim á Íslandi. Nú eru þrjár 
íslenskar fjölskyldur búsettar á 
Fjelberg ásamt þeim 108 íbúum 
sem fyrir voru. 

„Við sáum auglýsingu í Frétta-
blaðinu að hér á Fjelbergeyju, 
sem er í sveitarfélaginu Kvinn-
herad á Hörðalandi, væri húsnæði 
og vinna í boði og við ákváðum að 
slá til,“ segir Helgi Þorvaldsson. 
Hann flutti með sambýliskonu 
sinni, Ingibjörgu Þorsteinsdóttur, 
og tveimur börnum, eins og fimm 
ára, frá Borgarnesi til norsku eyj-
unnar í fyrrahaust.

„Það komu svo tvær barnafjöl-
skyldur hingað núna í haust. Við 
karlarnir störfum við laxeldi en 
konurnar eru heimavinnandi enn 
sem komið er,“ greinir Helgi frá.

„Konan mín var að ljúka fæð-
ingarorlofi og er að fara að leita 
sér að vinnu. En hún þarf ekki að 
fara að vinna frekar en hún vill. 
Við komumst leikandi af á mínum 
launum. Við leigjum hér stórt hús. 
Ég er búinn í vinnunni snemma 
dags og nýt þess að vera með fjöl-
skyldunni. Heima á Íslandi þurfti 
maður að vera í vinnunni stóran 
hluta sólarhringsins til þess að 
hafa í sig og á.“ 

Í Borgarnesi starfaði Helgi í 
Kaupfélagi Borgfirðinga og Húsa-
smiðunni. „Ég var í fullri vinnu 
en var ekki öruggur með að geta 
haldið henni. Ingibjörg var í hálfu 
starfi við heimilishjálp. Við höfð-
um gælt við að flytja utan áður en 

hrunið kom en það ýtti okkur af 
stað.“

Að sögn Helga var ákaflega vel 
tekið á móti íslensku fjölskyldun-
um. „Hér eru allir elskulegir og 
hjálpsamir. Heimamenn sögðu 
okkur að leitað hefði verið til 
Íslands þar sem Íslendingar væri 
mikils metnir í Noregi, þeir væru 
duglegir til vinnu og hefðu lengi 

haft samband við Noreg. Auk þess 
værum við komin af Norðmönn-
um.“

Félagslíf í sjálfri eyjunni er 
frekar rólegt, að því er Helgi 
greinir frá. „Konurnar eru hins 
vegar allar í saumaklúbb og hittast 
á tveggja vikna fresti. Konan mín 
var bara búin að vera hér í viku 
þegar hún fór í sinn fyrsta sauma-
klúbb.“  ibs@frettabladid.is

Ég er búinn í vinnunni 
snemma dags og nýt 

þess að vera með fjölskyld-
unni. Heima á Íslandi þurfti 
maður að vera í vinnunni 
stóran hluta sólarhringsins til 
þess að hafa í sig og á.

HELGI ÞORVALDSSON 
ÍBÚI Á FJELBERG Í NOREGI

Ákalli norskrar eyju 
svarað úr Borgarnesi
Íbúum norsku eyjunnar Fjelberg fjölgaði um tíu prósent eftir að ráðamenn þar 
auglýstu eftir íslenskum barnafjölskyldum til búsetu. Nú búa þrjár fjölskyldur 
frá Íslandi á Fjelberg til viðbótar við þá 108 sem bjuggu að staðaldri á eyjunni.

NÝBÚAR Á FJELBERG Helgi Þorvaldsson og Ingibjörg Þorsteinsdóttir ásamt börnum 
sínum, Þorvaldi Garðari og Guðrúnu Elínborgu.

Ósló

Fjelberg

Noregur

Svíþjóð

Fjelberg-Noregi

ORKUMÁL Að sögn Jónasar Ketils-
sonar, jarðhitasérfræðings hjá 
Orkustofnun, eru allar líkur á því 
að það dragi úr smáskjálftavirkni 
á Hengilsvæðinu eftir því sem nið-
urdæling Orkuveitunnar á vatni 
stendur lengur.

Í gær höfðu mælst um 1.900 smá-
skjálftar á Hengilsvæðinu frá því 
hrina hófst 8. september í kjölfar 
þess að niðurdæling á vatni frá 
Hellisheiðarvirkjun hófst. Í minn-
isblaði Orkustofnunar segir að 
vegna smáskjálftanna hafi þrýst-
ingur hækkað í mæliholum. Hann 
fari enn aðeins hækkandi en muni 

ná jafnvægi með tímanum og smá-
skjálftavirknin sem tengist niður-
dælingunni þá hætta að mestu.

„Spenna af völdum jarðskorpu-
hreyfinga mun þó halda áfram að 
byggjast upp og losna úr læðingi 
með jarðskjálftum af og til. Þeir 
jarðskjálftar munu hugsanlega 
verða fleiri og minni en hefði orðið 
án niðurdælingar,“ segir Orku-
stofnun, sem kveður mestu skjálfta 
á Hengilsvæðinu ekki geta orðið 
meiri en um 6 á Richter kvarða.

„Niðurstaða Orkustofnunar er 
að sérfræðingar á þessu sviði geta 
sagt með nokkru öryggi að niður-

dæling auki ekki líkur á því að 
stærri jarðskjálftar en þeir sem 
verða án niðurdælingar geti mynd-
ast á svæðinu. Hins vegar gætu 
staðbundnar tilfærslur á spennum 
haft áhrif í þá átt að flýta stærri 
skjálftum sem eru í aðsigi.“

Á laugardag fundu Hvergerðing-
ar vel fyrir skjálftum upp á 3,8 og 
3,7 stig. Aldís Hafsteinsdóttir bæj-
arstjóri sagði við Vísi að ólíðandi 
væri að búa við manngerða jarð-
skjálfta. Fulltrúar Orkustofnunar 
og Orkuveitunnar bjóða Hvergerð-
ingum fund um málið á Hótel Örk í 
kvöld.  - gar

Orkustofnun segir niðurdælingu vatns á Hengilsvæðinu ekki valda stærrri jarðskálftum en hefðu ella orðið:

Dælingin gæti flýtt fyrir stærri skjálftum

HELLISHEIÐARVIRKJUN Niðurdæling 
vatns er skilyrt í starfsleyfi Hellisheiðar-
virkjunar og er ætlað vernda grunnvatn 
og yfirborðsvatn og viðhalda vatns-
þrýstingi í jarðhitakerfunum.

MEXÍKÓ Tuttugu fangar létu lífið 
í slagsmálum sem brutust út í 
fangelsi í bænum Matamoros í 
Mexíkó. Ríkislögreglan var kölluð 
á vettvang og aðstoðaði fangels-
isverði við að ná aftur stjórn á 
föngunum en um tólf fangar til 
viðbótar slösuðust í átökunum. 

Matamoros er í norðurhluta 
Mexíkó, við landamæri Banda-
ríkjanna, þar sem eiturlyfjagengi 
berjast um völdin á smyglleið-
um til Bandaríkjanna. Talið er 
að átök milli tveggja fanga hafi 
komið slagsmálunum af stað en 
yfirvöld í Mexíkó vilja ekki gefa 
upp hvort vopn voru notuð. - áp

Átök í fangelsi í Mexíkó:

Tuttugu létust

FANGELSIÐ Í MATAMOROS Tuttugu 
fangar létu lífið og 12 særðust er átök 
brutust út í fangelsi í Mexíkó. 

AUSTURRÍKI, AP Systur í Austurríki 
greina frá kynferðislegri mis-
notkun er þær dvöldu á fóstur-
heimili en það er blaðið Daily 
Kurier sem hefur þetta eftir 
systrunum, sem í dag eru 47 og 
49 ára gamlar. 

Blaðið segir að yfir 20 stúlkur, 
sem dvöldu á heimilinu Schloss 
Wilhelminenberg, voru ítrekað 
misnotaðar kynferðislega af karl-
kyns starfsmönnum heimilisins. 
Systurnar voru sex og átta ára 
gamlar þegar misnotkunin hófst 
en henni lauk er þær náðu tán-
ingsaldri. 

Yfirvöld í Vín hafa þegar borg-
að 139 fyrrverandi vistmönnum á 
munaðarleysingjahælum í borg-
inni skaðabætur vegna svipaðra 
mála.  - áp

Misnotkun á fósturheimili

Stúlkum ítrek-
að nauðgað

SLYS Heitt vatn lak tvisvar inn 
í kjallara Heilsugæslunnar í 
Drápuhlíð í gær. Talið er nær 
öruggt að kjallarinn sé ónýt-
ur, samkvæmt upplýsingum frá 
Slökkviliðinu á höfuðborgarsvæð-
inu.

Heitavatnslögn í götunni gaf 
sig og olli lekanum. Truflun varð 
í nærliggjandi götum í kjölfarið 
og var lítill þrýstingur eða heita-
vatnslaust í Barmahlíð, Mávahlíð, 
Blönduhlíð og hluta Eskihlíðar. 

Starfmenn Orkuveitunnar unnu 
að viðgerð í gærkvöldi. Þrátt fyrir 
lekann verður Heilsugæslan við 
Drápuhlíð opin í dag. - áp

Leki í heilsugæslustöð:

Kjallarinn ónýt-
ur eftir leka 

FRAKKLAND, AP Francois Hollande 
sigraði í gær í forkosningum 
Sósíalistaflokksins í Frakklandi. 

Hann verður 
því frambjóð-
andi flokks-
ins til forseta 
landsins á 
næsta ári. 

Hollande 
atti kappi við 
Martine Aubry 
í kosningun-
um. Dominique 
Strauss-Kahn, 

fyrrverandi framkvæmdastjóri 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, hafði 
verið talinn líklegastur til að 
hreppa útnefninguna áður en 
hann var sakaður um nauðgun og 
nauðgunartilraun fyrr á árinu. 

Hollande er talinn verða helsti 
keppinautur Nicolas Sarkozy, 
núverandi forseta Frakklands, 
sem talið er víst að bjóði sig fram 
á ný.  - þeb

Sósíalistar velja forsetaefni:

Hollande sigr-
aði í forvalinu

FRANCOIS 
HOLLANDE

Aldís, eru Hvergerðingar 
hrærðir yfir þessum skjálftum?

„Við erum hrist en ekki hrærð.“

Niðurdæling vatns í borholur við 
Hellisheiðarvirkjun hratt af stað hrinu 
jarðskjálfta sem gera Hvergerðingum lífið 
leitt þessa dagana. Aldís Hafsteinsdóttir 
er bæjarstjóri í Hveragerði.

SAMFÉLAGSMÁL Vel kemur til greina 
að láta rannsaka umfang og eðli 
vændis á Íslandi á næstunni. Þetta 
segir Ögmundur Jónasson innan-
ríkisráðherra. 

„Mér finnst sjálfsagt að taka 
málið til skoðunar á þeim for-
sendum og ég held að það sé mjög 
mikilvægt að halda því í stöðugri 
umræðu,“ segir Ögmundur og 
bætir við að það komi vel til greina 
að setja saman starfshóp til að 
kanna málin til hlítar.

Tíu ár eru liðin frá því að dóms-
málaráðuneytið lét gera úttekt á 
stöðu vændis á Íslandi. Síðan þá 
hafa ýmsar lagabreytingar verið 
gerðar, svo sem bann við nektar-
stöðum og kaup á vændi. 

„Við erum með þessi mál í stöð-

ugri athugun og umræðu. Allt 
kemur til greina í því efni.“ 

Steinunn Gyðu- og Guðjónsdótt-
ir, framkvæmdastýra vændisat-
hvarfs Stígamóta, segir brýna þörf 
á því að gera frekari rannsóknir. 
Nýjustu talnagögnin séu frá 2001 
og 2008, en nauðsynlegt sé að sjá 
hvaða árangri lagabreytingar síð-
ustu ára hafa skilað. 

„Við þurfum mun yfirgrips-
meira yfirlit og nýjar tölur. Sér í 
lagi um það hversu margir það eru 
sem hafa keypt vændi,“ segir hún. 
„Okkur vantar yfirlit yfir eftir-
spurnina. Við erum alltaf að vitna 
í erlendar rannsóknir í því efni. 
Einnig veit hversu margar konur 
og karlar það eru hér á landi sem 
stunda vændi.“ - sv

Gögn vantar um umfang vændis segja Stígamót:

Ráðherra segir vændis-
rannsókn koma til greina BRIDDS Lið Íslands á heimsmeist-

aramótinu í bridds í Hollandi 
hóf keppni í gær með stórsigri á 
sterku landsliði Svía, 23-7. Síðan 
gerði liðið jafntefli við Nýsjá-
lendinga en dagurinn endaði með 
slæmu 23-7 tapi fyrir Brasilíu.

Íslenska liðið að þessu sinni 
státar af þremur heimsmeistur-
um frá því í Japan fyrir tuttugu 
árum. Þetta eru þeir Jón Baldurs-
son, Aðalsteinn Jörgensen og 
Þorlákur Jónsson. Aðrir í liðinu 
eru Bjarni Einarsson, Magnús 
Magnússon og Sigurbjörn Har-
aldsson sem allir þreyttu frum-
raun sína á HM í gær. Landsliðs-
einvaldur er Björn Eysteinsson 
sem einnig stýrði íslenska sigur-
liðinu  í Japan. 

Í dag er spilað við Bandaríkin, 
Ítalíu og Guadaloupe.  - gar

Bridds-liðið byrjar vel á HM:

Gamlar hetjur 
burstuðu Svía

SPURNING DAGSINS
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FJÁRHÆTTUSPIL Það stefnir í að aðal-
vinningurinn í Víkinga lottóinu á 
miðvikudaginn kemur verði sá 
næststærsti sem spilað hefur 
verið um frá því að Víkingalottó-
ið hóf göngu sína hér á landi. 

Aðalpotturinn stefnir í 170 
milljónir en ofurpotturinn í 1.630 
milljónir. Ef ofurtalan verður ein 
af aðaltölunum ætti vinningurinn 
því að nema um 1.800 milljónum 
íslenskra króna.

Stærsti pottur sem spilað 
hefur verið um hér á landi var 
6. apríl í fyrra en hann nam um 
2,3 milljörðum króna. Þar af var 

ofurpotturinn um 2,1 milljarður. 
Þá hafði ofurpotturinn ekki 

gengið út í 24 vikur en nú hefur 
hann ekki gengið út í 23 vikur.  

Samkvæmt Íslenskri getspá má 
búast við að ofurtalan komi upp 
sex til átta sinnum á ári. 

„Íslendingar hafa alltaf verið 
stórpottasækin þjóð. Þegar pott-
urinn er stór seljum við fleiri 
miða,“ segir Stefán Konráðsson, 
framkvæmdastjóri Íslenskrar 
getspár.

Líkurnar á að vinna fyrsta 
vinning í Víkingalottóinu er 1 á 
móti 12.271.512.  

 Algengustu tölurnar í Víkinga-
lottóinu eru 41, sem hefur komið 
upp oftast eða 150 sinnum, talan 
2 sem hefur komið upp 145 sinn-
um og 27 sem hefur komið upp 140 
sinnum. 

 - kh

Stefnir í næsthæsta vinning sögunnar í Víkingalottóinu og ásókn Íslendinga í miða eykst:

Átján hundruð milljónir í einum lottópotti

STÓRI VINNINGURINN Líkurnar á að 
vinna í Víkingalottóinu eru 1 á móti 
rúmlega 12 milljónum.

Íslendingar hafa alltaf 
verið stórpottasækin 

þjóð.

STEFÁN KONRÁÐSSON
FRAMKVÆMDASTJÓRI 
ÍSLENSKRAR GETSPÁR

BANGKOK Tala látinna af völd-
um flóðanna í Taílandi hefur nú 
hækkað upp í 297 en miklir rign-
ingar hafa verið í landinu síðustu 
tvo mánuði. Talið er að yfir 8,5 
milljónir manna í 61 héraði hafi 
orðið fyrir barðinu á flóðunum. 
Búist var við meiri rigningu á 
sunnudag í fleiri héruðum sem 
og í höfuðborginni, Bangkok. Þar 
vinna hjálparstarfsmenn að því 
að breikka skurði og styrkja flóð-
varnir í kringum borgina.

Flóð í Asíu á þessum tíma árs 
eru vanaleg en í ár hafa þau verið 
einkar skæð. Sameinuðu þjóðirn-
ar eru í biðstöðu og Alþjóðaheil-
brigðisstofnunin hefur boðist til 
að senda hjálpargögn. - áp

Mannskæð flóð í Asíu:

Alls eru 297 
látnir í Taílandi

MIKIL FLÓÐ Flóðin í Taílandi eru skæðari 
í ár en önnur ár og hafa alls 297 manns 
látið lífið í hamförunum. 
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VONSKUVEÐUR  
gengur austur yfi r 
land í dag. Vestan-
lands verður veðrið 
verst fyrri hluta 
dagsins en síðdegis 
versnar veður aust-
anlands. Á morgun 
verður hvassviðri 
allra austast fyrri 
partinn en vestan 
til verður ágætis-
veður, nokkuð bjart 
en vægt frost.

Ingibjörg
Karlsdóttir
veður-
fréttamaður

Maður nefbrotinn 
Tilkynnt var um líkamsárás fyrir utan 
skemmtistað á Selfossi aðfaranótt 
sunnudags. Einn nefbrotnaði í átök-
unum og var árásarmaðurinn látinn 
sofa úr sér um nóttina. Hann hefur nú 
verið yfirheyrður og látinn laus. 

Ók undir áhrifum fíkniefna
Lögreglan á Selfossi handtók mann 
um miðjan dag í gær grunaðan um 
akstur undir áhrifum fíkniefna. 

Teknir fyrir ölvunarakstur
Tveir voru handteknir fyrir ölvunar-
akstur skammt fyrir utan Borgarnes 
um helgina.

LÖGREGLUFRÉTTIR

LANDBÚNAÐUR „Eftirspurn eftir 
mat er að verða meiri en fram-
boðið. Undanfarin tíu ár hefur 
verið  framleitt minna af fæðu en 
þörf er fyrir,“ segir Julian Cribb, 
prófessor í miðlun vísindalegrar 
þekkingar. Cribb skrifaði bókina 
The Coming Famine – The Global 
food crisis and what we can do to 
avoid it, eða Hungursneyðin yfir-
vofandi – alþjóðlega matarkreppan 
og hvað við getum gert til að forð-
ast hana. Cribb heldur fyrirlestur 
í húsakynnum Íslenskrar erfða-
greiningar klukkan tólf í dag. 

Fólksfjölgun og hækkandi tekjur 
hjá fólki í Kína, Indlandi og Bras-
ilíu, svo dæmi séu tekin, eru meðal 
ástæðna fyrir því að eftirspurn 
eftir mat mun tvöfaldast fyrir árið 
2060. „En á sama tíma er allt sem 
notað er til að framleiða matinn, til 
dæmis landið, vatn, olía, áburður, 
tæknin, fiskurinn, stöðugt loftslag, 
allt þetta er að klárast. Geta okkar 
til að búa til mat fer minnkandi og 
við verðum að beina sjónum okkar 
að þessu vandamáli núna. Ef við 
bregðumst ekki við snemma er illt 
í efni, og það er engin skyndilausn 
til.“ Cribb segir þó að til þessarar 
kreppu muni ekki koma nema ekk-
ert verði aðhafst. „Manneskjan er 
ekki þannig. Það felast mikil tæki-
færi og atvinnumöguleikar í þessu. 
En það þarf að byrja snemma.“ 

Eitt prósent af ræktarlandi 
tapast á hverju ári og því þarf 
að framleiða tvöfalt meiri mat á 
helmingi minna landsvæði um 
miðja öld. „Þetta er meiriháttar 
mál og tæknilega mjög erfitt. Við 
þurfum að gera þrennt. Við þurf-

um að bylta landbúnaðarkerfinu 
og matarframleiðslu, við þurf-
um að bylta mataræði okkar og 
við þurfum að bylta borgunum. Í 
nútímaborgum er allt að helmingi 
matar hent í ruslið, og næringar-
efnin fara í súginn. Slík efni verða 
mjög dýr í framtíðinni. Við getum 
endur unnið þau. 

Annað sem við þurfum eru nýir 
orkugjafar. Landbúnaður er knú-
inn af olíu og ef hún verður mjög 
dýr verður maturinn það líka.“ 

Cribb segir að áherslan hafi 
verið tekin af fæðuöryggismálum 

víða. Fólk finni aðeins fyrir hækk-
andi matarverði. Hann er þeirrar 
skoðunar að fólk þurfi að sætta 
sig við hærra matarverð. „Það 
gæti kostað einn flatskjá á hverj-
um fimm árum, þetta eru ekki svo 
miklir peningar. Fólk verður að 
fara að borða með tilliti til sjálf-
bærni og gera bændum kleift að 
varðveita auðlindirnar, vatnið, 
jarðveginn og landsvæðið.“ Verð 
sem bændur fái núna fyrir afurðir 
sínar neyði þá til að ofnýta þessar 
auðlindir.  
 thorunn@frettabladid.is

Byltingar þörf til að 
takast á við kreppu
Tvöfalda þarf matvælaframleiðslu til ársins 2060. Á sama tíma fara auðlindir 
sem til þarf þverrandi. Vel er hægt að forðast yfirvofandi matvælakreppu en þá 
þarf að hefjast handa strax, segir Julian Cribb, prófessor og rithöfundur. 

JULIAN CRIBB Auðlindir sem þarf til að framleiða mat eru af skornum skammti og 
ræktarland fer minnkandi. Í ástandinu felast þó tækifæri, segir Cribb.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

SVEITARSTJÓRNIR Ingibjörg Val-
geirsdóttir, sveitarstjóri Stranda-
byggðar, lagði á fundi með fjár-
laganefnd Alþingis á föstudag 
megináherslu á að undirbúningur 
við stofnun framhaldsdeildar á 
Hólmavík verði hafinn árið 2012. 

Þetta kemur fram á vef 
Stranda byggðar. Þar segir Ingi-
björg verkefnið í samræmi við 
Sóknaráætlun Vestfjarða 2012. 
Framhaldsskóladeild á Hólmavík 
gæti þjónað nemendum í Stranda-
byggð, Árneshreppi, Kaldrananes-
hreppi, Reykhólahreppi og jafnvel 
Dalabyggð og víðar.  - gar

Strandabyggð vill sækja fram:

Framhaldsnám 
sé á Hólmavík

HÓLMAVÍK Framhalsskóladeild er talin 
mundu styrkja byggðina.

ÍTALÍA, AP Kostnaður vegna mót-
mæla í Róm um helgina er að 
minnsta kosti ein milljón evra, 
segir borgarstjórinn Gianni 
Alemanno. 

Mótmælin í Róm voru hluti 
af alþjóðlegum mótmælum sem 
hófust á Wall Street fyrir nokkr-
um vikum. Nokkur hundruð af 
tugum þúsunda mótmælenda 
brutu glugga, rifu upp gangstétt-
ir og kveiktu í bílum. Þá var ráð-
ist inn í kirkju þar sem kross var 
rifinn af vegg og stytta af Maríu 
mey var brotin.  - þeb

Óeirðir í Róm um helgina:

Mótmæli kosta 
milljón evra

GENGIÐ 14.10.2011
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Við þökkum öllum á 

Airwaves fyrir samveruna 

og sérstaklega þeim ríflega 

fjögur þúsund sem náðu í 

Airwaves appið og notuðu 

það til að fá meira út úr 

hátíðinni. Þessar frábæru 

viðtökur verða okkur 

hvatning til að gera enn 

betur næst. Takk!
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Þriðjudaginn 18. október kl. 11:40-13:10, Háskólatorg, stofa 101
Í boði Félagsráðgjafardeildar

Í tilefni af 100 ára afmæli Háskóla Íslands og 30 ára kennsluafmæli 
félagsráðgjafardeildar fléttar félagsráðgjafardeild saman fyrirlestri 
og ljós myndum um börn, vinnu og feður. Fundarstjóri er Dr. Sigrún 
Júlíusdóttir, prófessor í félagsráðgjöf.

11:40-12:00 Sigrún Sigurðardóttir menningarfræðingur og aðjúnkt 
við Listaháskóla Íslands fjallar um tilurð ljósmynda Guðbjarts Ásgeirssonar 
og leiðir gesti í gengum ljósmyndasýninguna Þrælkun, þroski og þrá.

12:00-12:30 Anni G Haugen lektor við félagsráðgjafardeild Háskóla 
Íslands fjallar um feður í barnavernd.

12:30-13:10 Pallborðsumræður; Ingólfur V. Gíslason dósent í 
félagsfræði, Páll Ólafsson félagsráðgjafi, Sigrún Sigurðardóttir 
menningar fræðingur og aðjúnkt og Anni G Haugen lektor.

Allir velkomnir, aðgangur ókeypis

Börn, feður og fjölskyldutengsl
- þrælkun, þroski, þrá
FÉLAGSVÍSINDASVIÐ

1911-2011

FÉLAGSVÍSINDASVIÐ

HÁSKÓLI ÍSLANDS

LOKAÐ
mánudaginn 17. október 
vegna útfarar Jónu Steinunnar 
Patriciu Conway.

UMHVERFISMÁL Ólafur Jónsson hjá 
Umhverfisstofnun segir stofn-
unina taka undir með bæjaryfir-
völdum í Fljótsdalshéraði um að 
gerð laxastiga í Jökulsá á Dal megi 
ekki fela í sér óafturkræf áhrif á 
náttúruna.

Eins og Fréttablaðið hefur sagt 
frá hefur Fljótsdalshérað áður 
hafnað ósk veiðifélagsins við Jöklu 
um framkvæmdaleyfi fyrir fisk-
vegi fram hjá svokölluðum Stein-
boga. Ætlun veiðiréttarhafanna er 
að opna laxfiskum leið um sextíu 
kílómetra upp Jöklu og bæta þar 
við miklum uppeldissvæðum og 
veiðilendum. Ný útfærsla laxastig-
ans er nú til skoðunar hjá Skipu-
lagsstofnun sem sendi Umhverfis-
stofnun málið til umsagnar.

Umhverfisstofnun hefur áður 
veitt neikvæðar umsagnir um 
gerð laxastigans. Ólafur segir að í 
sinni fyrstu umsögn hafi Umhverf-
isstofnun tekið undir skoðanir sem 
komu fram í skrifum Helga Hall-
grímssonar náttúrufræðings um 
Steinboga í tímaritinu Glettingi á 
árinu 2008.

Steinboginn er í raun ekki 
steinbogi í hefðbundnum skiln-
ingi heldur urðarbrú sem liggur 
yfir Jökulsá um þrjá kílómetra 
fyrir ofan þjóðveg 1. Þar er hægt 
að ganga yfir þurrum fótum við 
meðalrennsli í Jöklu. Ætlunin er 
að fleyga fiskveg í bergið á bakk-
anum meðfram urðinni en ekki 
hrófla við henni sjálfri.

Í fyrrnefndri grein sinni Glett-
ingi vék Helgi Hallgrímsson að 
hugsanlegri fiskvegargerð við hlið 
urðarinnar. „Allar slíkar aðgerð-
ir myndu eyðileggja urðarbrúna,“ 
skrifaði Helgi.

Um árgljúfrið við Steinboga 
segir Helgi meðal annars að þar 
séu skessukatlar af ýmsum stærð-
um. Honum sé ekki kunnugt um 
neina aðra jarðmyndun í nokkurri 
stórá á Íslandi sem samsvari þeim 
náttúrufyrirbrigðum sem þar séu.
Umhverfisstofnun svaraði erindi 
Skipulagsstofnunar á þriðjudag. 
Þar tekur stofnunin undir skil-

yrði Fljótsdalshéraðs um að ekki 
verði gerður nýr slóði að gilinu 
heldur verði núverandi slóði nýtt-
ur. Einnig er bent á að óvissa sé 
um hvernig framkvæmdaaðili 
ætli koma nauðsynlegum tækjum 
niður í gilið. Líklega hljótist tölu-
vert rask af því. Mikilvægt sé að 
ganga þannig frá að öll ummerki 
um framkvæmdina verði afmáð. 

Ekki eigi að hrófla við steinbog-
anum og finna leið sem feli í sér 
að framkvæmdin verði að fullu 
afturkræf. Ekki virðist hægt að 
uppfylla hið síðasttalda með núver-
andi hönnun laxastigans. „Þegar 
fleygað er ofan í klöpp er það ekk-
ert afturkræft,“ svarar Ólafur 
Jónsson þeirri spurningu.

 gar@frettabladid.is

Laxastigi í Jöklu valdi 
ekki endanlegu raski
Umhverfisstofnun tekur undir með bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs um að skilyrði 
fyrir laxastiga við svokallaðan Steinboga í Jökulsá á Dal sé að að engin óaftur-
kræf spjöll verði á umhverfi bogans. Það samrýmist vart tillögu veiðifélagsins.

STEINBOGI Jökla rennur í djúpri rennu undir urðarbrúna sem nefnd er Steinbogi og 
nánast lokar alveg fyrir göngu laxfiska upp á sextíu kílómetra langt svæði þar fyrir 
ofan. MYND/ÞRÖSTUR ELLIÐASON

IÐNAÐUR Gagnaver Verne Global 
kom til hafnar í Helguvík um 
helgina. Það verður sett upp á 
næstu vikum.

Gagnaverið er um fimm 
hundruð fermetrar að stærð og 
verður sett saman úr 37 eining-
um. Það verður reist á næstu 
vikum og áætlað er að starfsemi 
þess hefjist um áramót. 

Gagnaverið að Ásbrú verður 
hið fyrsta sinnar tegundar í 
heiminum sem ekki mun gefa 
frá sér gróðurhúsalofttegundir. 
Bandaríska fyrirtækið Datapipe 
er fyrsta fyrirtækið sem mun fá 
hýsingu í hinu nýja gagnaveri.  
 - sm

Gagnaverið komið til hafnar:

Gagnaverið rís 
á næstu vikum

Á SUÐURNESJUM Gagnaverið verður til 
húsa að Ásbrú á Suðurnesjum.

UMHVERFISMÁL Innleiðing vatnatil-
skipunar Evrópusambandsins er 
hafin í samræmi við lög sem voru 
samþykkt á Alþingi vorið 2011 um 
stjórn vatnamála. Lögin fela í sér 
innleiðingu vatnatilskipunarinnar 
í íslenskan rétt. Tilgangurinn er 
að tryggja verndun og heilnæmi 
vatns á Íslandi til framtíðar. 

Innleiðing og framkvæmd þessa 
nýja kerfis vatnastjórnar gerist í 
áföngum í sex ára tímabilum. Inn-
leiðingartímabil er frá 2011 til 
2015, fyrsta framkvæmdatíma-
bil 2016 til 2021 og annað fram-

kvæmdatímabil frá 2022 til 2026.
Skrifað var undir samninga 

við Hafrannsóknastofnun, Veður-

stofu Íslands og Veiðimálastofnun 
á miðvikudag um fyrstu verkefnin 
á innleiðingatímabilinu. Á næstu 
vikum verða síðan útbúnir samn-
ingar við fleiri stofnanir um verk-
efni sem vinna þarf á næsta ári. 

Lokaafurð innleiðingartímabils-
ins er vatnaáætlun sem Umhverf-
isstofnun mun gera tillögu að. Gert 
er ráð fyrir að vatnaáætlunin verði 
samþykkt af umhverfisráðherra 
í lok árs 2015. Vöktunaráætlun 
kemur til framkvæmda eigi síðar 
en 1. janúar 2015 og aðgerðaáætl-
unin eigi síðar en á árinu 2018.  - shá

Innleiðing vatnatilskipunar ESB er hafin í samræmi við nýsamþykkt lög:

Vatnsauðlindinni tryggð vernd

EKKI SJÁLFSÖGÐ GÆÐI Tilgangur 
laganna er að tryggja verndun vatns.

DÓMSMÁL Héraðsdómur Reykja-
víkur hefur úrskurðað að karl-
maður skuli sæta brottvísun af 
heimili fyrrverandi eiginkonu 
sinnar og nálgunarbanni í fjórar 
vikur, eftir að hann hafði gengið í 
skrokk á henni með þeim afleið-
ingum að hún fékk meðal annars 
heilahristing.

Konan hlaut alvarlega áverka. 
Auk heilahristingsins var hún 
mjög marin og bólgin í andliti og 
aum víða um líkamann. Maður-
inn kærði úrskurð héraðsdóms 
um brottvísunina og nálgunar-
bannið til Hæstaréttar. Dómurinn 
taldi bresta heimild til að kæra 
úrskurðinn og vísaði málinu því 
frá. - jss

Héraðsdómur Reykjavíkur: 

Nálgunarbann 
eftir grófa árás

EVRÓPUMÁL Maria Damanaki, sjáv-
ar útvegsstjóri ESB, leggur mikla 
áherslu á að draga úr miðstýringu 
við endurskoðun sameiginlegrar 
sjávarútvegsstefnu sambandsins.

Í ræðu sem hún hélt í Dyflinni á 
dögunum, og vefurinn fishnews.eu 
segir frá, fór hún yfir hina ýmsu 
ágalla sem eru á núverandi lög-
gjöf, meðal annars óhagkvæmni 
sem felst til dæmis í brottkasti og 
banni á framsali aflaheimilda.

Damanaki sagði einn lykilinn 
í þessum málum vera að færa 
ákvarðanatöku frá Brussel til 
aðildarríkjanna.

„Það sem skiptir máli hjá okkur 
er hvort markmiðum sé náð, en 
ekki hvernig,“ sagði hún.

Þannig geti markmiðið til 
dæmis verið að nýta staðbundna 
stofna með sjálfbærum hætti, en 
í  stað þess að nákvæmar reglur 
komi að ofan, nýti aðildarríkin 
sérþekkingu og reynslu innlendra 
aðila til að ná settu marki.

Tillögur framkvæmdastjórnar 
ESB um breytingar á fiskveiði-
stefnunni eru nú til meðferðar hjá 
ráðherraráði sambandsins og er 
vonast til þess að ný stefna taki 
gildi árið 2013. - þj

Fyrirhugaðar breytingar á sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins:

Damanaki boðar minni miðstýringu

MINNI MIÐSTÝRING Maria Damanaki 
sagði í ræðu á dögunum að ESB þyrfti 
að draga úr miðstýringu í sjávarútvegs-
málum.  NORDICPHOTOS/AFP

Brotist inn í sumarhús
Brotist var inn í tvö sumarhús í 
Skorradal um helgina. Þjófarnir höfðu 
einhverja muni á brott með sér en 
aðallega voru framin skemmdarverk á 
húsunum. Þjófanna er enn leitað.

LÖGREGLUFRÉTTIR

MÓTMÆLI Nokkur hundruð manns 
sóttu mótmælafundi í Reykjavík 
á laugardag. Fundirnir voru hluti 
af mótmælum gegn peningaöflum 
og spillingu sem haldin hafa verið 
víða um heim. 

Tveir fundir voru haldnir í 
Reykjavík. Annar var á Austur-
velli, sem Hörður Torfason boð-
aði til. Hinn var á Lækjartorgi. 
Þegar fundirnir sameinuðust voru 
um þúsund manns á Austurvelli. 
Mótmælin beindust að mestu leyti 
gegn fjármálakerfinu. - þeb

Fundir í Reykjavík á laugardag:

Hundruð mót-
mæltu í miðbæ

Sækir þú einhverja atburði í 
tengslum við Airwaves-tónlist-
arhátíðina? 
JÁ 4,1%
NEI 95,9%

SPURNING DAGSINS Í DAG

Telur þú rétt að ráðast í gerð 
vegganga undir Vaðlaheiði?

Segðu þína skoðun á visir.is

KJÖRKASSINN



HEKLA býður fría 
ástandsskoðun

www.hek l a . i s

*Athugið að ástandsskoðun er ekki ígildi þjónustuskoðunar. Tilboð þetta gildir til áramóta.

Das Auto. AtvinnubílarSIMPLY CLEVER

Ástandsskoðun*
Komdu með bílinn þinn í ástandsskoðun og fagmenn okkar 
sjá til þess að helstu öryggisþættir bílsins séu í lagi. 
Pantaðu tíma hjá þjónustuveri HEKLU strax í dag 
í síma 590 5030 - alltaf heitt á könnunni!

Gerðu bíllinn kláran fyrir veturinn – öryggisins vegna!

Kælikerfi -  Frostþol mælt

Smurolía – Mæld

Rafgeymir – Prófaður

Hurðalamir – Smurðar og yfirfarnar

Öryggisbelti – Farið yfir virkni

Ljósabúnaður – Farið yfir virkni

Rúðuþurrkur – Yfirfarnar

Hjólbarðar – Yfirfarnir

Hemlabúnaður – Yfirifarinn og prófaður

Rúðusprautur – Virkni athuguð

Læsingar og skrár – Smurðar og yfirfarnar

Laugavegi 170-174  590 5000  hekla.is  hekla@hekla.is  Þjónustuverkstæði um land allt
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Í byrjun mánaðarins hélt Apple 
blaðamannafund sem var auglýst-
ur undir þeim formerkjum að þá 
yrði kynnt ný útgáfa af iPhone-
síma fyrirtækisins. Margir urðu 
hins vegar vonsviknir þegar í ljós 
kom að þessi „nýi“ sími reyndist 
aðeins vera uppfærsla á síðustu 
útgáfu. Enda er iPhone 5 líklega 
umtalaðasta fyrirbæri tækni-
heimsins á þessu ári. Orðrómur 
var um að skjárinn væri stærri, 
síminn þynnri og 4G-tengimögu-
leikar byðust. Bjartsýnustu menn 
gerðu sér jafnvel vonir um inn-
byggðan myndvarpa og fleira í 
þeim dúr, sem allt verður nú að 
teljast afar óraunhæft. iPhone 5 
reyndist þó ekki hafa verið í píp-
unum hjá Apple, heldur uppfærð 
útgáfa af iPhone 4 sem kallast 
iPhone 4S. Hann kom út síðastlið-
inn föstudag og, þökk sé iSímanum 
í Skipholti, fékk ég tækifæri til að 
prófa þetta nýjasta útspil Apple.

Það má segja að hér sé um að 
ræða öflugra tæki en stór hluti af 
breytingunni er tengdur stýrikerf-
inu. Hér er ekki ætlunin að fara í 
þaula yfir virkni stýrikerfisins og 
nýjungar þar að lútandi enda er 
hún ekki bundin við tækið sjálft 
nema að litlu leyti.

Siri lætur í sér heyra
Siri er dæmi um hugbúnað sem 
einungis virkar á þessum nýja 

síma, en er þó hluti af stýrikerf-
inu. Siri er kynnt til sögunnar sem 
persónulegur aðstoðarmaður, hún 
skilur hvað sagt er og getur svarað 
á móti. En bara ef þú talar ensku, 
þýsku eða frönsku, að minnsta 
kosti enn um sinn. Hún virðist þó 
nokkuð klár. Undirstaða Siri er 
nefnilega öflugur gervigreindar-
búnaður sem er ofinn saman við 
raddkennsl og talgervil.

Ástæða þess að Siri virkar ekki 
á iPhone 4 segir Apple vera þá 
að hún krefjist vinnsluhraða sem 
ekki virki nema með hraðvirkum 
örgjörvanum sem er í 4S. Hann 
nefnist A5 og er einnig í iPad 2. 
Þótt tölvuhakkarar hafi þegar 
fundið bakleið til að láta Siri virka 
bæði á iPhone 4 og iPad 2 er ólík-
legt að Apple muni bjóða upp á 
þann valkost í framtíðinni.

Sjö sinnum hraðari
Fyrrnefndur örgjörvi gerir iPhone 
4S ótrúlega hraðan. Samkvæmt 
Apple er hann um sjö sinnum hrað-
ari en forveri hans og það skilar 
sér svo sannarlega. Við alla notkun 
er hann sneggri og viðbragðsfljót-
ari. Safari-vafrinn er gott dæmi 
um þetta og jafnvel á 3G-teng-
ingu er hann snöggur að hlaða inn 
þungum og efnismiklum vefsíðum. 
Þar að auki hefur Safari verið upp-
færður með enn meiri skilvirkni 
í huga.

En það er ekki bara örgjörv-
inn sem stuðlar að hraðara neti. Í 
iPhone 4S eru nefnilega tvö loft-
net, eitt að ofan og eitt að neðan 
sem Apple fullyrðir að geti allt að 
því tvöfaldað nethraðann á 3G.

Besta myndavélin
Það fannst ekki betri mynda-
vél í síma en í iPhone 4, en lengi 
má gott bæta og það hefur Apple 
svo sannarlega gert í 4S. Mynda-
vélin er nú með átta megapixla 
upplausn og þó það segi ekki alla 
söguna hefur myndflagan verið 
stórbætt að mörgu leyti. Linsan 
er skarpari og ljósopið gleiðara en 
nokkru sinni. Að auki styður sím-

inn nú myndupptöku í 1080p HD 
upplausn.

iPhone 4S væri lítið spennandi 
ef ekki væri fyrir frábært stýri-
kerfi með stórkostlegu notenda-
viðmóti. Hugbúnaðurinn í iPhone 
bindur þannig saman alla þá kosti 
sem vélbúnaðurinn býður upp á og 
gerir manni kleift að fá það besta 
út úr tækinu með sem minnstu 
vafstri.

 Þótt iPhone 4S sé ekki síminn 
sem margir biðu eftir, hann er 
hvorki léttari né þynnri en forver-
arnir, þá ætti enginn að verða von-
svikinn. Hraðinn er stóraukinn og 
það skiptir líklega mestu máli þótt 
Siri, mun betri myndavél og betra 
loftnet séu allt flottar viðbætur við 
iPhone. Þetta eru allt þættir sem 
taka þátt í að styrkja þá arfleifð 
sem Steve Jobs skilur eftir sig.

Hraðari og betri en forverarnir
Margir bjuggust við að fá að sjá þunnan og léttan iPhone með stærri skjá þegar Apple kynnti nýjustu uppfærsluna á þessum vinsæla snjall-
síma. iPhone 4S, sem þá var kynntur, hefur þó fengið góðar viðtökur síðan hann kom á markað á föstudag. Arnór Bogason skoðaði gripinn.

TIL SÝNIS OG SÖLU iPhone 4S kom út víða um heim á föstudag og er alvöru uppfærsla þó hvorki sé hann léttari né þynnri en 
forverarnir. NORDICPHOTOS/AFP

Slitsterk og endingargóð
teppi á stigaganginn þinn.

Við mætum og

gerum tilboð í efni

og vinnu þér að

kostnaðarlausu. 

Taktu upp símann eða

sendu okkur línu og við

göngum í málið.

Öll teppin sem við
bjóðum eru afrafmögnuð,
ofnæmisprófuð og með
óhreinindavörn.

Yfir 25 ára reynsla.

Mikið úrval. 

·

·

·

Sérfræðingar í gólfefnum!

Ármúla 32 · 108 Reykjavík
Sími 533 5060 · Fax 533 5061 · stepp@stepp.is · www.stepp.is

FRÉTTASKÝRING
Hvernig er nýjasti snjallsíminn frá 
Apple og hvernig stendur hann sig í 
samanburði við forverana?

SKOTLAND Alex Salmond, fyrsti ráð-
herra Skotlands, stefnir ótrauður 
að því að efna til þjóðaratkvæða-
greiðslu í Skotlandi um sjálfstæði 
Skotlands.
Breska stjórnin hefur gagnrýnt 
þessi áform hans, meðal annars 
fyrir ónógan undirbúning og leið-
andi spurningar sem geti skekkt 
útkomuna. Bæði David Cameron 
forsætisráðherra og Nick Clegg 
aðstoðarforsætisráðherra hafa 
sakað Salmond um að þora ekki 
að bera undir kjósendur einfalda 
spurningu þar sem útkoman yrði 
ótvíræð.
Nú hefur bresk þingnefnd ákveð-
ið að kalla Salmond til yfir-
heyrslu um málið, en hann er leið-
togi Skoska þjóðarflokksins sem 
vann mikinn sigur í kosningum 
til heimastjórnar Skotlands árið 
2007 og jók fylgi sitt enn frekar í 
kosningum nú í vor. Salmond er 
forsætis ráðherra heimastjórnar-
innar, eða „fyrsti ráðherra“ eins og 
embættið nefnist.

Í viðtali við breska dagblaðið 
Guardian um síðustu helgi segir 
Salmond einn möguleikann vera 
þann, að kjósendur verði spurðir 
hvort þeir vilji að Skotland verði 
efnahagslega sjálfstætt, þótt sam-
bandið við Bretland verði að öðru 
leyti óbreytt. 

„Létt-sjálfstæði“ er þetta nefnt í 
Guardian, en Salmond vill sjálfur 
helst að kjósendur samþykki fullt 
sjálfstæði. Svo virðist sem þrýst-
ingur frá bresku stjórninni hafi 
orðið til þess að hann ætlar nú að 
bjóða upp á þennan veigaminni val-
kost.

Litlar líkur eru hins vegar tald-
ar á því að Skotar samþykki fullt 
sjálfstæði, en hugmyndin um efna-
hagslegt sjálfstæði Skotlands gæti 
fengið meiri hljómgrunn meðal 
íbúa Skotlands.

Stefnt er að því að kosningarnar 
verði haldnar árið 2014 eða 2015 og 
fátt virðist geta komið í veg fyrir 
að af þeim verði, nú þegar Salmond 
er kominn til valda.

Í viðtalinu við Guardian svarar 
Salmond þeim Cameron og Clegg 
fullum hálsi og segir að þeir hafi 
ekkert efni á að segja Skotum fyrir 
verkum.

„Halda þeir að stjórnmál snú-
ist um að hittast á svolitlum leyni-
fundum eins og nornirnar í Mac-
beth og kokka upp einhver ráð til 
að stöðva Alex Salmond? Og að 
þeir  hæni skosku þjóðina að þeim 
með þessu móti? Það verður hleg-
ið að þeim allt frá John O‘Groats 
til Hadríanusarmúrsins,“ sagði 
Salmond.

 - gb

DAVID CAMERON OG ALEX SALMOND Forsætisráðherra Breta og „fyrsti ráðherra“ 
skosku heimastjórnarinnar hittust í Edinborg í sumar. NORDICPHOTOS/AFP

Skotar stefna að þjóðaratkvæðagreiðslu:

Kjósa um sjálfstæði
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Við viljum sjá þig
Staðreyndin er sú að ökumenn sjá vegfarendur með endurskinsmerki
fimm sinnum fyrr. Flest eigum við endurskinsmerki ofan í skúffu, en
þau koma aðeins að gagni séu þau notuð. Gætum að því að börnin 
okkar noti endurskinsmerki.

Arion banki gefur endurskinsmerki sem nálgast má í öllum útibúum 
bankans, í samstarfi við Umferðarstofu. Þeir sem búa fjarri útibúum 
bankans geta sent tölvupóst á fraedsla@us.is og fengið merkin send.

Nældu þér í endurskinsmerki í næsta útibúi bankans.

DÓMSMÁL Frjálslyndi flokkurinn 
hefur höfðað mál á hendur Reykja-
víkurborg til að freista þess að 
innheimta um 3,4 milljónir sem 
greiddar voru sem styrkur til borg-
arfulltrúans Ólafs F. Magnússonar.

Styrkurinn er lögbundinn og ber 
að greiða hann öllum þeim stjórn-
málahreyfingum sem ná manni inn 
í borgarstjórn.

Ólafur náði kjöri árið 2006 sem 
fulltrúi F-lista frjálslyndra og 
óháðra. Fyrst um sinn rann hið 
árlega framlag, tæpar 3,4 milljón-
ir til Frjálslynda flokksins en árið 

2008 stofnaði Ólafur Borgarmála-
félag F-listans og lét greiða fram-
lagið inn á reikning þess. Það var 
skráð á heimili Ólafs.

Í stefnu Frjálslyndra á hendur 
borginni segir að ekki liggi fyrir 
hver tók ákvörðun um að greiða 
félagi Ólafs féð, hins vegar veki það 
athygli að þegar ákvörðunin var 
tekin hafi Ólafur verið borgarstjóri. 

Fyrir liggi álit ráðuneytis sveit-
arstjórnarmála í þá veru að Frjáls-
lyndi flokkurinn hafi átt heimtingu 
á fénu og borgin hafi lagt það til 
grundvallar ári síðar þegar flokk-

urinn fékk greiðsluna en ekki Borg-
armálafélag Ólafs.

Frjálslyndir hafna þeim rökum 
borgarinnar að féð hafi verið greitt 
kjörnum fulltrúa þeirra og með því 
hafi greiðsluskyldunni verið sinnt. 
Borgin þurfi að bera ábyrgð á því 
að hafa greitt röngum aðila féð og 
skuldi þeim það því enn – óháð 
styrknum til Ólafs.  - sh

Frjálslyndir stefna borgarstjóra fyrir dóm og telja sig eiga inni yfir þrjár milljónir:

Höfða mál vegna milljóna Ólafs F.

ÓLAFUR F. MAGNÚSSON Var borgar-
stjóri þegar hann fór fram á að fá 
styrkinn greiddan inn á reikning 

eigin félags. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

SAMFÉLAGSMÁL Helga Guðrún 
Guðjónsdóttir var endurkjör-
inn formaður Ungmennafélags 

Íslands (UMFÍ) 
í gær. Helga 
hefur gegnt 
stöðu formanns 
frá árinu 2007 
og er jafnframt 
fyrsta konan 
sem kosin var 
formaður sam-
takanna.

Helga Guð-
rún mun gegna 

formannsembættinu næstu tvö 
árin og sagðist þakklát því trausti 
sem meðlimir hreyfingarinnar 
sýndu henni með endurkjörinu. 
Hún hlakkar einnig til að takast 
á við þau verkefni sem bíða henn-
ar og horfir björtum augum til 
framtíðar. - sm

Formannskjör UMFÍ:

Helga Guðrún 
endurkjörin

HELGA GUÐRÚN 
GUÐJÓNSDÓTTIR

FÓLK Bylgjubingóið fór fram í 
beinni útsendingu á útvarps-
stöðinni Bylgjunni í gær. Alls 
var spilað á um 44 þúsund spil og 
hefur þátttakan því verið glæsi-
leg. 

Sigurvegarinn fékk í verðlaun 
hundrað þúsund króna inneign í 
Krónunni í heilt ár, afnot af bíl 
í eitt ár, bensín í eitt ár og inn-
eign í húsgagnaverslunina Ilva að 
andvirði fimm hundruð þúsund 
króna. Alls var spilað á um 44 
þúsund spil og hefur þátttakan 
því verið glæsileg. - sm

Bylgjubingóið búið:

Spilað á 44 þús-
und bingóspil

ÞÝSKALAND, AP Umhverfissam-
tökin Rainbow Warrior hleyptu í 
gær af stokkunum í Þýskalandi 
splunkunýju skipi sem tekur við 
af hinum hálfrar aldar gamla 
Rainbow Warrior.

Nýja skipið fær sama nafn og 
verður notað í baráttu samtak-
anna gegn hvalveiðum, selveiðum 
og annarri starfsemi sem sam-
tökin telja skaðleg náttúrunni.

Fyrsta verkefni skipverja verð-
ur að halda til Bandaríkjanna 
að berjast gegn kolabrennslu en 
að því búnu verður líklega siglt 
til Suður-Ameríku til að vekja 
athygli á eyðingu regnskóga á 
Amazon-svæðinu. - gb

Greenpeace berst áfram:

Nýr Rainbow 
Warrior á sjó

NÝJA SKIPIÐ Tekur við af hálfrar aldar 
gömlum nafna sínum. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Stálu kodda og pottum
Brotist var inn í sumarbústað á Fljóts-
bakka í Grímsnesi og höfðu þjófarnir 
meðal annars á brott með sér kodda, 
hnífa og potta. Talið er að brotist hafi 
verið inn í bústaðinn á tímabilinu 13. 
september til 15. október. Lögreglan 
á Selfossi biður alla þá sem gætu 
haft upplýsingar um málið að hafa 
samband. 

LÖGREGLUFRÉTTIR
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Í grein í fréttablaðinu fimmtudag-
inn 13. október skrifaði Þórður 

Guðmundsson, forstjóri Landsnets, 
langa og ítarlega grein þar sem 
hann gagnrýnir ákvörðun sveitar-
stjórnar Voga og telur hana vera út 
úr korti. Ekki veit ég við hvaða kort 
forstjórinn miðar en þrátt fyrir það 
langar mig að svara honum í stuttu 
máli.

Þorsteinn heldur réttilega fram 
að í skýrslu Almennu Verkfræði-
stofunnar gera skýrsluhöfundar 
ráð fyrir að landverð sé 500 kr./
fm. Þetta telur Þorsteinn að sé 
fjarri lagi, frekar ætti að miða við 
það landverð sem Landsnet gefur sér. Til 
að ræða þessa tölur langar mig að benda 
á að matsnefnd eignarnámsbóta úrskurð-
aði í október 2009 að Blikastaðaland í Mos-
fellsbæ skuli metið á 2500 kr./fm. Í október 
2009 úrskurðaði matsnefndin að raunhæft 
verð lands í Kapelluhrauni í Hafnarfirði 
væri 3.800 kr./fm.  

Í skýrslunni eru forsendur þær að land-
verð á þessum stað hækkar talsvert á næstu 

árum. Þær forsendur dregur Þor-
steinn í efa. Ég tel hins vegar að 
forsendurnar séu mjög raunhæfar. 
Landið sem um ræðir er fallegt 
land í alfaraleið, nálægt íbúabyggð 
og má ætla að landsvæðið verði 
verðmætt byggingarland innan 
fárra ára. Nú þegar er farið að 
þrengja að landfrekri starfsemi á 
höfuðborgarsvæðinu og því ekki 
ólíklegt að fyrirtæki fari fljótlega 
að leita sér að hentugu bygginga-
landi í nánd við höfuðborgarsvæð-
ið. Í því samhengi koma ekki mörg 
sveitarfélög eins vel til greina og 
Sveitarfélagið Vogar.

Ég fagna því að forstjóri Landsnets svari 
umfjöllun um málið og mér finnst rétt að 
hann geri landverð að umtalsefni því það er 
mikilvægur þáttur í umræðunni. Í því sam-
hengi má ekki líta fram hjá siðferðilegum 
þætti málsins. Er rétt að þvinga fólk til að 
selja land sem það hefur ætlað sér að nota í 
annað eða greiða því bætur sem ekki eru í 
neinu samhengi við markaðsverð landsins. Í 
hvaða korti ætli við finnum svarið við því?

HALLDÓR

 Landið 
sem um 
ræðir er 
fallegt land 
í alfara-
leið...

Forsendur forstjóra 
Landsnets út úr korti

Orkumál

Inga Sigrún 
Atladóttir
forseti 
bæjarstjórnar 
Voga

Það skiptir máli hvaða blað fólk gefur sér tíma til að lesa. Ný Prentmiðlakönnun 
Capacent Gallup staðfestir að lesendur á aldrinum 12-59 ára gefa sér lengri 
tíma til að lesa Fréttablaðið en Morgunblaðið. Við hlökkum til að færa ykkur 
fleiri góðar stundir í framtíðinni.

Lesendur gefa sér 
góðan tíma í Fréttablaðið
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Meðal lestími 
í mínútum 
á hvert eintak*

*Prentmiðlakönnun Capacent Gallup. Mældur er tími sem fer í lestur hvers eintaks 
Morgunblaðsins og Fréttablaðsins hjá lesendum á aldrinum 12-59 ára á öllu landinu.

A
llar forsendur ættu nú að liggja fyrir til að meta hvort 
fyrirhuguð Vaðlaheiðargöng geta staðið undir sér með 
veggjöldum. Síðustu tölurnar bættust í reikningsdæm-
ið þegar tilboð bárust í verkið í síðustu viku. Lægsta 
tilboðið nemur 8,9 milljörðum króna en kostnaðar-

áætlun Vegagerðarinnar var upp á 9,3 milljarða.
Kristján Möller, fyrrverandi þingmaður, stjórnarmaður í 

Vaðlaheiðargöngum ehf. og einn ötulasti talsmaður verkefnisins, 
varð augljóslega fyrir vonbrigðum með tilboðin. Hann sagði í 
samtali við Fréttablaðið að hann hefði vonazt eftir lægri tilboðum 

– en sagðist samt bjartsýnn á að 
menn gætu farið að bora eftir 
áramót. Enda telur Kristján sig 
vafalítið eiga mikið undir því að 
þetta verkefni í kjördæmi hans 
komist á koppinn.

Engu að síður örlaði á raun-
sæistóni hjá Kristjáni þegar 
hann sagði: „Sérfræðingar 

Vegagerðarinnar munu nú fara yfir tilboðin og sjá hvort það verði 
einhverjir fyrirvarar þar. Í framhaldi af því munum við sjá hvort 
verkið verði gerlegt eða ekki.“

Það er gott að Kristján áttar sig á því að það fer eftir arðsem-
inni hvort yfirleitt verði hægt að ráðast í gerð Vaðlaheiðarganga 
eða ekki. Ögmundur Jónasson innanríkisráðherra hefur gert 
það að skilyrði fyrir þátttöku ríkisins í framkvæmdinni að hún 
verði alfarið fjármögnuð með veggjöldum, en ekki úr vasa skatt-
greiðenda.

Hins vegar mun ríkið taka lán og endurlána Vaðlaheiðargöng-
um ehf. meðan á framkvæmdum stendur. Ef rekstur ganganna 
stendur ekki undir endurgreiðslum og vöxtum er hætt við að 
skattgreiðendur fái skellinn. Þess vegna þurfa menn að vera 
býsna vissir í sinni sök áður en ráðizt er í þessa dýru framkvæmd.

Margir hafa bent á að fyrri arðsemisútreikningar vegna Vaðla-
heiðarganga standi á veikum grunni. Þar var þó bæði gert ráð 
fyrir lægri framkvæmdakostnaði og meiri umferð en nú getur 
talizt raunsætt. Því eru líka takmörk sett hversu hátt veggjald er 
hægt að innheimta, í ljósi þess að fyrirhuguð göng stytta hring-
veginn ekki nema um 16 kílómetra og Víkurskarðsvegur er greið-
fær og fljótfarinn meirihluta ársins.

Vaðlaheiðargöng eru ekki brýnasta vegaframkvæmdin að ráð-
ast í, hvorki út frá hagkvæmni né umferðaröryggi. Þess vegna er 
ekki hægt að réttlæta að skattgreiðendur beri kostnaðinn af því 
að ráðast strax í þessa framkvæmd.

Af samtali við Hrein Haraldsson vegamálastjóra í helgarblaði 
Fréttablaðsins má vera ljóst að hann hefur verulegar efasemdir 
um að vit sé í Vaðlaheiðargöngum. Vegamálastjórinn segir verk-
efnið hafa verið keyrt á öðrum forsendum en Vegagerðarinnar 
og að þar hafi menn reiknað út að það geti aldrei staðið undir sér. 
Ekki verður séð að annað lánafyrirkomulag breyti því.

Vonandi halda menn ekki áfram að keyra Vaðlaheiðarganga-
verkefnið áfram af meira kappi en forsjá. Ef vafi leikur á arð-
seminni, á einfaldlega ekki að gera göngin. Skattgreiðendur eiga 
heimtingu á að gögn verði lögð á borðið sem sýna fram á að verkið 
geti staðið undir sér. Tími blekkingarleikja í þágu kjördæmis-
hagsmuna á að vera liðinn.

Munu Vaðlaheiðargöngin standa undir sér?

Kapp eða forsjá

Ólafur Þ. 
Stephensen
olafur@frettabladid.is

SKOÐUN

Mesta gagnið
Vigdís Hauksdóttir, þingmaður Fram-
sóknarflokksins, ræðir við DV um 
helgina. Þar fer hún mikinn og talar 
meðal annars um umfjöllun fjölmiðla 
um hana. Vigdís telur umfjöllunina 
ekki vera einelti en kvartar yfir því að 
menn velti sér upp úr fortíð Fram-
sóknarflokksins og aðila sem 
hættir séu í flokknum. Það sé 
hluti af herferð til að koma í 
veg fyrir að flokkurinn nái sér á 
strik. Vigdís er þó brött og lítur 
svo á að „á meðan pönkast 
er á mér sem þingmanni og 
flokknum sem flokki, 
þá séum við að gera 
mesta gagnið“.

Hvað með þingstörfin?
Þetta er sérkennileg nálgun á hlut-
verk þingmanna og stjórnmálaflokka. 
Einhver hefði haldið að þeir gerðu 
mesta gagnið með því að leggja fram 
sem mest af þjóðþrifamálum og 
vinna að bættara samfélagi. Það væri 
mælikvarðinn á gagnsemi þeirra, 

en ekki hve oft menn eru 
gagnrýndir í fjölmiðlum. 
Þá er það ekki svo að 
fortíð stjórnmálaflokks 
gleymist, hún verður 
hluti af því hvernig 
flokkar eru 

metnir.

Myndamómentin
Nokkur umræða hefur skapast 
undanfarið vegna niðurskurðartil-
lagna í ríkisrekstri. Tveir fyrrverandi 
ráðherrar, Sighvatur Björgvinsson og 
Einar K. Guðfinnsson, átelja ráðherra 
fyrir að standa ekki sjálfir fyrir niður-
skurðartillögum sínum heldur senda 

forráðamenn ríkisstofnana á 
fundi til kynningar. Þetta er 
réttmæt gagnrýni. Ráðherrar 
sem mæta galvaskir til að 

skrifa undir samninga um ein-
stök verkefni, og láta mynda 

sig í bak og fyrir, ættu að sjá 
sóma sinn í að mæta og 
kynna ákvarðanir um niður-
skurð.  kolbeinn@frettabladid.is
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Hressandi tilboð
Angelica er íslensk náttúruafurð úr ætihvönn sem gefur þér aukna orku og 
veitir mótstöðu gegn alls konar vetrarpestum. Sæktu styrk í náttúru Íslands!

www.sagamedica.is

Þú færð tvö 
box af Angelicu 

en borgar fyrir eitt

Tilboðið gildir á öllum útsölustöðum á meðan birgðir endast.

2 fyrir 12 fyrir 1
Kannski er sumt fólk ekki 

nógu duglegt lengur að lesa 
bækur. Kannski á það sinn þátt 
í því að svo margt fólk virðist 
hætt að heyra hvert í öðru, hætt 
að nenna að hlusta hvert á annað, 
hætt að hafa áhuga á því sem 
öðrum kann að finnast.

Auðvitað er til fullt af bókum 
sem hafa ekki erindi sem erfiði 
við að segja manni eitthvað. Þær 
köllum við leiðinlegar. Það nær 
náttúrlega ekki nokkurri átt, því 
að allar bækur hafa sér til ágætis 
nokkuð; við þurfum bara að stilla 
hugann á þá tíðni sem höfundur-
inn skrifar á og þá heyrum við 
kannski það sem höfundinum 
liggur á hjarta. Því að það er það 
fallega við bækur. Þær geyma 
það sem einhverjum liggur á 
hjarta.

Heili tengist heila
Bækur eru mismerkilegar. 
Sumar bækur renna mildilega 
eins og lækur, aðrar eru eins og 
kækur – og enn aðrar óhreinar 
nærbrækur. Þau eru sem sagt 
misjafnlega brýn erindin sem 
bækur eiga við okkur. En það 
magnaða við bóklesturinn er hins 
vegar að þá hreyfum við augun 
frá vinstri til hægri og þýðum 
litlu myndirnar á blaðinu yfir 
á hugarmyndir sem framkalla 
hugsanir, kenndir, fólk, atburði, 
stemningu, veður, náttúru, hryll-
ing, blíðu og ást – og allt átti þetta 

sér upphaf í öðru hugskoti. Lest-
ur er bein tenging tveggja heila-
búa. Heili lesandans tengist heila 
semjandans. Við þurfum með 
öðrum orðum þegar við lesum að 
setja okkur í spor annarra. Við 
þurfum að setja okkur fyrir hug-
skotssjónir hvernig öðru fólki 
líður, hvað það hugsar og hvernig.

Þess vegna gerir lestur fólk 
að upplýstari og víðsýnni mann-
eskjum en ella. Sá sem aldrei les 
neitt getur að vísu eitthvað þrosk-
að þennan innlifunarhæfileika 
sem okkur er sennilega áskap-
aður með ýmsu öðru móti, ekki 
síst með því að njóta lista í öðrum 
búningi eða með því að þroska 
aðra áskapaða sérmannlega 
gáfu, trúarkenndina – en lestur á 
bókum er samt sem áður einstætt 
samskiptamunstur tveggja heila-
búa því að hann fer fram í næði, 
kyrrþey – einbeitingu; hann 
krefst athygli. Við þurfum sjálf 
að þýða orðin yfir í hugarmyndir.

Það er nefnilega verið að fara 
inn í heilabú með öllu því sem orð 
geta miðlað, ekki bara verið að 
skiptast á algengum yfirborðs-
frösum og almæltum tíðindum 
eins og við gerum á Facebook 
og öðrum skvaldurmiðlum sem 
krefja okkur um athyglisbrest; að 
athyglin hvarfli.

Krafan um ólæsi
Stundum finnst manni umræðan 
þannig að fólkið sem hætt er að 
lesa og virða bækur krefjist þess 
hálfpartinn að aðrir lesi heldur 
ekki bækur. Það lætur líta svo út 
sem sá fjórðungur ungra drengja 

sem segjast ekki lesa neitt tákni 
alla drengi, gott ef ekki karlkynið 
eins og það leggur sig og fylgja 
svo alls konar ábúðarmiklar stað-
hæfingar um minni heila ungra 
pilta en stúlkna og áskapað hæfi-
leikaleysi til lestrar. Er það ekki 
hálfgerður þvættingur? Sumir 
krakkar eiga reyndar við les-
blindu að stríða, sem er viss 
sérgáfa, því lesblindunni fylgja 
aðrir merkilegir eiginleikar sem 
lesandi krakkar eru síður gæddir, 
en svo er líka hitt til: að sumir 
séu treglæsir af þeim einföldu 
ástæðum að þeir lesa aldrei neitt. 
Og lesa aldrei neitt af því að þeir 
eru treglæsir.

En sum sé: það er til fólk sem 
stærir sig af því að lesa aldrei 
bækur. Það lætur gera innanhúss-
munaþætti í sjónvarpið þar sem 
þess er vandlega gætt og fylgt 
fram af hörku að hvergi sjáist 
bækur eða bókaskápur, með þeim 
afleiðingum að ágætir og valin-
kunnir bókasafnarar hafa verið 
reknir ofan í kjallara og kassa 
með framúrskarandi bókasöfn 
af mökum sem trúað hafa innan-
hússfrömuðunum og þeirri stefnu 
að ekki eigi að vera neitt heima 
hjá fólki nema einn stóll sem er 
eftir einhvern. En bækur eiga að 
vera kringum fólk. Annars visna 
þær og deyja, hugsanirnar í þeim 
úldna ofan í rykugum og dimm-
um kössum. Fái gamlar bækur 
hins vegar að vera innan um fólk 
taka hugsanirnar að streyma frá 
þeim og umvefja heimilisfólkið 
sem verður bæði gáfað og sér-
viturt af þessu sambýli. Það er 
margreynt.

Bækur eru óforgengilegar. 
Þær geyma innan spjalda sinna 
hugsanir sem eru kannski þrjátíu 
ára eða þúsund ára. Ég get ekki 
lesið neitt af því sem ég skrifaði 

í tölvuna fyrir tíu árum – hvað 
þá fimmtán. Það liggur einhvers 
staðar grafið í jörðu innan um 
ónýtt járnarusl. Bréf sem ég 
skrifaði, sögur sem ég byrjaði 
á en lauk aldrei við, ritgerðir, 
greinar, hugleiðingar, dagbæk-
ur – ég og mitt innra líf. Ég hirti 
ekki um að prenta þetta út, fannst 
slíkt eintóm fordild og sjálfsupp-
hafning, treysti tölvunni fyrir 
þessu. Og nú er þetta allt glatað. 

Tölvuköllunum sem við treyst-
um fyrir þessu vilja nú ýmsir 
treysta fyrir varðveislu bók-
menntanna um komandi aldir 
með því að leggja niður eiginleg-
ar bækur og taka upp tölvubækur 
í staðinn – helst bækur sem við 
getum verið að lesa á meðan við 
erum á Facebook, á túbunni að 
horfa á myndband, með iTunes 
í gangi að hlusta á íhugula en 
hressa playlistann og með hitt 
augað á Kastljósinu í sjónvarpinu. 
Þetta er ekki að lesa. Lestur er 
ljósgeisli þegar búið er að draga 
niður ljósin allt í kring. Lestur 
er einbeiting, alefling hugans. 
Maður sest niður einhvers staðar 
hæfilega afsíðis, dregur undir 
sig fæturna og fer að færa augun 
frá vinstri til hægri, taka mynd 
af heilu málsgreinunum, svo að 
inni í heilabúinu opnast hvelf-
ingar. Við nemum lykt, tilfinn-
ingu, veður, sjáum andlit, fas, 
samskipti, ráðum í orð, heyrum 
marra í hurð, glugga skellast, 
hróp og hvísl … stöndum í mann-
lífinu miðju, flettum og skiljum 
allt í einu hvernig annað fólk 
hugsar.

Hvernig annað 
fólk hugsar
Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

Í DAG

Lestur er ljósgeisli þegar búið er að 
draga niður ljósin allt í kring. Lestur er 
einbeiting, alefling hugans. Maður sest 

niður einhvers staðar hæfilega afsíðis, dregur undir 
sig fæturna og fer að færa augun frá vinstri til hægri, 
taka mynd af heilu málsgreinunum.
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Okkar bestu þakkir til allra þeirra 
fjölmörgu sem heiðruðu minningu

Leópolds Jóhannessonar
við útför hans 1. júlí sl. Við þökkum innilega vináttu, 
hlýhug og samúð sem okkur hefur verið sýnd. Með 
kærri kveðju til ykkar allra.

Olga Sigurðardóttir
Magnús Leópoldsson 
Hallur Leópoldsson 
Jóhanna Leópoldsdóttir 
Sigurður Leópoldsson 
Margrét Leópoldsdóttir  Þórhallur Björnsson 
Unnar Þór Gunnarsson, María Sif Gunnarsdóttir 
og fjölskyldur þeirra.

Elskulegur bróðir minn og frændi,

Kristján Sturlaugsson 
tryggingastærðfræðingur
frá Múla í Ísafjarðardjúpi,
löngum til heimilis að Bogahlíð 14, 
Reykjavík,

lést á Hrafnistu miðvikudaginn 5. október. 
Útförin verður gerð frá Grensáskirkju   
fimmtudaginn 20. október kl. 13.00.

Gerður Sturlaugsdóttir
og fjölskylda.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Guðrún Þorláksdóttir 
frá Hofi í Vestmannaeyjum,

lést á Hrafnistu í Hafnarfirði fimmtudaginn 
13. október. Útförin fer fram frá Dómkirkjunni 
í Reykjavík mánudaginn 17. október kl. 13.00.

Eiríkur Þ. Einarsson    Anna Gísladóttir
Óskar S. Einarsson    Kristrún Hjaltadóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

timamot@frettabladid.is

ARTHUR MILLER  leikskáld (1915-2005) fæddist þennan dag.

„Ég hef aflað bandarískri menningu fleiri vina en utanríkisráðuneytið. 
Og sannarlega hef ég eignast færri óvini, en það er nú ekki sérlega erfitt.“

Chicago-gangsterinn Al Capone var dæmdur í 
ellefu ára fangelsi fyrir skattsvik þann 17. október 
1931. Hann var einnig dæmdur til að greiða 
80.000 dollara í sekt.

Dómurinn markaði upphaf endalokanna fyrir 
Capone sem verið hafði einn umsvifamesti 
glæpaklíkuforingi Bandaríkjanna árum saman og 
þrátt fyrir að allir vissu um stórfellt smygl klíku 
hans á áfengi, rekstur spilavíta og vændisrekstur 
hafði ekki tekist að dæma hann fyrir þá iðju 
vegna ítaka hans innan lögreglunnar í Chicago.

Capone hóf að afplána dóminn í Penitentiary-
fangelsinu í Atlanta, en vegna gruns um að hann 
hefði of mikil ítök þar og greiddi fangavörðum 
fyrir lúxusmeðferð í fangelsinu var hann fljótlega 
fluttur í öryggisfangelsið á Alcatraz-eyju í 
Kaliforníu. Hann losnaði úr prísundinni árið 1939 
vegna góðrar hegðunar en hafði reyndar verið á 
sjúkrahúsi síðasta árið í fangelsinu vegna sýfilis. 
Sá sjúkdómur hrjáði hann það sem hann átti 
ólifað en hann lést á heimili sínu í Flórída árið 
1947.

ÞETTA GERÐIST:  17. OKTÓBER 1931

Al Capone dæmdur fyrir skattsvik

Ég held ég hafi ekki staðið á sviði síðan 
1987 eða þar um bil,“ segir Gestur 
Einar Jónasson leikari sem á föstu-
dagskvöldið átti endurkomu á svið-
ið hjá Leikfélagi Akureyrar í Svartri 
kómedíu. „Ég var búinn að vera for-
stöðumaður flugsafnsins hér á Akur-
eyri undanfarin þrjú ár en það var ekki 
til peningur til að reka það í vetur og 
þegar mér bauðst þetta litla hlutverk í 
Svörtu kómedíunni fannst mér það bara 
alveg upplagt.“ 

Gestur Einar hefur þó ekki alveg 
látið leiklistina eiga sig þessi tuttugu 
og fimm ár, hann lék til dæmis bæði í 
sjónvarpsþáttunum Tíma nornarinnar 
og Hæ Gosa. „Jú, jú, ég var með í því 
og þótti það bara ofsalega gaman,“ segir 
hann og hlær. „Mér finnst líka voða 
skemmtilegt að þótt maður sé búinn 
að halda sér frá leiklistinni í öll þessi 

ár þá skuli fólk muna eftir manni og 
biðja mann um að leika. Og þegar upp-
tökum var lokið á þessum þáttum stóð 
ég mig að því að hugsa: Mig langar til 
að gera meira af þessu.“ Það hlutverk 
sem flestir tengja við Gest Einar er þó 
án efa hlutverk Gogga í kvikmyndinni 
Stella í orlofi, hvað finnst honum um 
það? „Ég losna aldrei við Gogga, það 
er satt, en það er engin byrði, ég hef 
bara gaman af því. Menn muna vel eftir 
Gogga enda held ég að hann standi sig 
bara ágætlega.“

Eftir að Gestur Einar hætti hjá Leik-
félagi Akureyrar varð hann dagskrár-
gerðarmaður hjá RÚV, sá meðal ann-
ars um þáttinn Hvítir mávar sem naut 
ómældra vinsælda. Er hann alveg hætt-
ur hjá útvarpinu? „Já, þegar kreppan 
skall á 2008 þá var skorið niður og hlut-
fallslega mest úti á landi, þannig að mér 

var sagt upp. Það var erfitt. Mér líkaði 
mjög vel að vinna í útvarpinu, en það 
þýðir ekki að fást um það, maður bara 
heldur áfram. Enda er ég svo heppinn 
að ég hef alltaf fengið starf strax aftur.“

Ertu ekkert stressaður að vera kom-
inn á leiksviðið aftur? „Nei, nei, það er 
ekki hægt, þetta er svo lítið hlutverk. 
En auðvitað er ákveðinn spenningur 
í þessu og mér finnst þetta voðalega 
skemmtilegt. Æfingatímabilið hefur 
verið alveg gríðarlega skemmtilegt ég 
hef verið að vinna með bæði gömlum 
jöxlum og bráðungum leikurum og það 
er voða gaman að kynnast þessu unga 
fólki líka, sem var kannski ekki fætt 
síðast þegar ég var að leika á sviði. Það 
má eiginlega segja að ég hafi gengið í 
endurnýjun lífdaga við að fá að komast 
inn í leikhúsið aftur.“  

fridrikab@frettabladid.is 

GESTUR EINAR JÓNASSON:  AFTUR Á SVIÐ EFTIR 25 ÁRA HLÉ

Gaman að fólk skuli muna 
eftir manni eftir öll þessi ár

AFTUR Á SVIÐ  „Það má eiginlega segja að ég hafi gengið í endurnýjun lífdaga,“ segir Gestur Einar Jónasson leikari sem hér sést í hlutverki sínu í 
Svartri kómedíu.

Merkisatburðir 
1610 Loðvík 13. er krýndur konungur Frakklands.
1755 Kötlugos hefst með miklu jökulhlaupi og öskufalli og er 

talið mesta öskugos í Kötlu á sögulegum tíma. Gosið 
stendur fram í febrúar.

1941 Ellefu bandarískir hermenn farast er þýskur kafbátur skýt-
ur á bandarískan tundurspilli vestur af Íslandi. Þetta eru 
fyrstu bandarísku hermennirnir sem farast í seinni heims-
styrjöld. Tundurspillirinn kemst inn til Hvalfjarðar við illan 
leik.

1941 Ákveðið er að Sáttmálasjóður Háskóla Íslands skuli eiga 
og reka kvikmyndahús.

1989 Loma Prieta-jarðskjálftinn (7,1 á Richters-kvarðanum) í 
San Francisco-flóa veldur 63 dauðsföllum.

2003 Friðarboginn, samtök homma og lesbía, eru stofnuð í Fær-
eyjum.

Jafnréttisdagar standa nú yfir í 
Háskóla Íslands. Þar eru haldin mál-
þing um margvísleg efni sem tengjast 
jafnrétti auk þess sem fjöldi fyrirles-
ara heldur fyrirlestra. 

Í hádeginu í dag, milli 12 og 13, flyt-
ur Þorgerður Einarsdóttir, prófessor 
í kynjafræði, fyrirlestur sem nefnist 
Feðraveldið sem hrundi ... og hitt sem 
kom í staðinn. Í fyrirlestrinum reif-
ar Þorgerður þær fullyrðingar sem 
fram hafa komið í erlendum miðlum 
að hrunið hafi gert konur meira áber-
andi í ábyrgðarstöðum og að Ísland sé 
hálfgerð femínistaparadís og skoðar 
raunveruleikann að baki þessari orð-

ræðu. Fyrirlesturinn fer fram í Lög-
bergi 103.

Á morgun, 18. október, frá klukk-
an 10 til 13 verður haldið málþing um 
kynferðislega misnotkun í trúarlegu 
samhengi. Frummælendur eru Marie 
M. Fortune, Sólveig Anna Bóasdótt-
ir, Brynhildur G. Flóvenz, Sigfinnur 
Þorleifsson, Berglind Stefánsdóttir & 
Guðrún Ebba Ólafsdóttir.

Málþingið fer fram í Hátíðasal aðal-
byggingar HÍ.

Allar upplýsingar um Jafnrétt-
isdagana er að finna á heimasíðu 
Háskólans. hi.is. 

  - fsb

Er Ísland orðið kvennaparadís?

JAFNRÉTTISDAGAR  Þorgerður Einarsdóttir, 
prófessor í kynjafræði, skoðar raunveru-
leikann að baki orðræðunni um framgang 
kvenna eftir hrun.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA



N1 kynnir skemmtilegasta
tónlistarviðburð ársins

3. desember í Höllinni

N1 forsalan hefst á miðvikudaginn kl. 10 á N1.is
Almenn miðasala hefst á fimmtudaginn kl. 10 á Miði.is 

Sjáðu Bee Geesá Stöð 2 í kvöldkl. 21:50!
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N1 kynnir skemmtilegasta tónlistarviðburð ársins

 Paul Potts

Robin Gibb úr Bee Gees

Jón Jónsson
Eftirminnilegasta jólagjöfin?

„Jólin 1998 fengum við 

Friðrik Dór, bróðir minn, 

trommusett frá mömmu og 

pabba. Það var falið í 

bílskúrnum hjá vinafólki.

Við fengum bara kort með 

gátu í ljóðaformi sem benti 

okkur á felustaðinn. Ég hef 

sjaldan verið eins fljótur að 

hlaupa og þá.“

„Jólin eru komin þegar...

...Hafdís Björk mín er búin 

að gera jólakonfektið og 

þegar ég er búinn að bragða 

á aspassúpunni hennar 

mömmu.“

Pálmi
Eftirminnilegasta jólagjöfin?

„Yngri dóttir mín sem 

fæddist nokkrum dögum 

fyrir jól.“

„Jólin eru komin þegar...

...hreindýrið neitar

að fara úr húsi.“

Jóhanna Guðrún
Eftirminnilegasta jólagjöfin?

„Í fyrra gaf kærastinn mér  

rosalega falleg stígvél sem 

mig var búið að langa í 

lengi. Hann pakkaði þeim 

inn með tveggja lítra 

kókflöskum, og ég hélt að 

þetta væri örbylgjuofn. Mér 

þótti vænt um hvað hann 

lagði sig mikið fram svo ég 

myndi ekki fatta hvað þetta 

væri.“

„Jólin eru komin þegar...

...ég og mamma byrjum að 

baka smákökur og skreyta.“

Björgvin
Eftirminnilegasta jólagjöfin?

„Það var kúrekabúningur 

með öllum múnderingum 

sem ég fékk frá pabba 

mínum sem var í siglingum 

og kom alltaf úr þeim með 

fullan poka af gjöfum.“

„Jólin eru komin þegar...

...ég heyri Nat King Cole 

syngja Christmas Song.“

Það þarf varla að kynna Robin Gibb fyrir nokkrum manni, né hljómsveitina Bee 
Gees, sem hann skipaði ásamt tvíburabróður sínum Maurice og þriðja 
bróðurnum Barry. Hljómsveitin er ein vinsælasta og farsælasta hljómsveit 
sögunnar hvernig sem á það er litið; rúmlega 220 milljónir platna seldar
á 40 ára ferli, 7 Grammy verðlaun, söluhæsta tríó allra tíma og ein 
hljómsveit veraldar sem hefur átt topp smelli 5 áratugi í röð.

Paul Potts sló í gegn árið 2007 þegar hann sigraði í fyrstu seríu 
hæfileikakeppninnar ‘Britain's Got Talent’. Hann hefur gefið út þrjár plötur 
sem hafa selst í milljónum eintaka og komist á toppinn í 15 löndum, farið í 
fimm uppseldar tónleikaferðir um allan heim. Paul Potts sló rækilega í gegn 
á jólagestum í fyrra og kemur nú fram aftur vegna fjölda áskorana.

N1 korthafar geta tryggt sér miða á undan öllum öðrum og með 10% afslætti
í sérstakri N1 forsölu á miðvikudaginn frá kl. 10 til miðnættis á N1.is

Diddú
Eftirminnilegasta jólagjöfin?

„Úrklippusafn ferilsins

frá dætrunum.“

„Jólin eru komin þegar...

...‘Heims um ból’ ómar rétt 

fyrir kl. sjö á aðfangadag-

skvöld.“



Sölufulltrúar: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Brynja Dan Gunnarsdóttir brynjadan@365.is 512 5465 Snorri Snorrason snorris@365.is 512 5457 
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Notalegir svefnsófar og hægindastólar
12 mánaða vaxtalausar greiðslur

É
g var sex ára þegar ég 
lærði að prjóna hjá ömmu 
minni á Sauðárkróki 
og hef verið að dunda 

mér við handverk alla tíð síðan,“ 
segir Ragnheiður S. Jóhannsdótt-
ir, handavinnu- og sérkennari. 
Hún hefur undanfarin ár einbeitt 
sér að því að prjóna og þæfa lit-
ríka álfaskó sem vekja hvarvetna 
athygli.

Hugmyndin að skónum vaknaði 
fyrir um sex árum. „Þá kom til mín 
lítil stúlka með móður sinni. Hún 
fór að leika sér að litríkum garnaf-
göngum og spurði mig: „Getur þú 
ekki saumað á mig sokka úr svona 
mörgum litum?“ Ég játti því og bjó 
til handa henni skrautlega sokka 

úr afgöngum. Nokkrum 
dögum síðar kom hún 
til mín og spurði hvort 
ekki mætti setja á sokk-
ana bjöllu því hún væri 
nýbúin að fá kött. Ég 
hélt það nú og þann-
ig fæddist hugmyndin 
að álfaskónum,“ lýsir 
Ragnheiður sem fór 
í framhaldinu að 
leika sér með hug-
myndina. „Lengst-
an tíma tók mig að 
þróa stærðirnar því 
sokkarnir eru prjón-
aðir risastórir og síðan 
þæfðir og mismikið eftir 
því hvort þeir eru ætlaðir full-

orðnum eða litlum börnum,“ 
segir Ragnheiður.

Hún segist vart hafa undan 
að prjóna álfaskóna. „Þó er ég 
orðin fljót að prjóna og næ pari 
á kvöldi,“ segir hún glaðlega en 
skóna selur hún í Álafossbúð-
inni í Mosfellsbæ og Lauga-
vegi og á sumrin í Bakkabúð 
á Djúpavogi. Ragnheiður býr 

einnig til lyklakippur í svip-
uðum stíl auk þess sem hún 

býr til þæfðar töskur 
skreyttar fiskroði.  

Þeim sem vilja 
skoða álfaskóna nánar 

er bent á Facebook undir 
Álfaskór.

solveig@frettabladid.is

Ragnheiður S. Jóhannsdóttir, handavinnu- og sérkennari, prjónar og þæfir vinsæla álfaskó með bjöllu:

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Eitt par 
á kvöldi

Spænsku hönnuðirnir CuldeSac  hafa hannað 
skemmtilegan barnastól sem þróast með barninu. 
Þegar barnið stækkar er hægt að taka neðan af fót-
unum og breyta stólnum í venjulegan en samt afar 
flottan stól.



Fæst í Bónus og Inspired,
Keflavíkurflugvelli

HOLLUR
BITAFISKUR

+ 80% prótín
Fiskneysla er góð

fyrir heilabúið

Námskeið í TRX og Rope Yoga 
hefjast 24. og 25. oktober

Næsta meirapróf byrjar hjá okkur 19. október 2011

Haim Steinbach er listamaður sem sérhæfir sig í 
að búa til listaverk úr hlutum sem þegar eru til. Hann 
einbeitir sér að því velja muni, þá sérstaklega hvunn-
dagslega muni, og raða þeim á sérstakan hátt.

„Þetta er mjög góð kynning á 
verkunum mínum og náttúrulega 
bara frábært að vita til þess að 
sýningarstjórar svona þekktra 
safna þekki verkin mín og vilji 
fá þau inn á sýningar,“ segir Þór
unn Árnadóttir vöruhönnuður 
sem tekur þátt í samsýningunni 
O‘Clock í hinu virta hönnunar
safni Trienn ale í Mílanó á Ítalíu. 
Þórunn er jafnframt fyrsti Íslend
ingurinn sem hlotnast sá heiður að 
sýna á safninu.

Tíminn er leiðarstefið á sýn
ingunni þar sem sjá má verk eftir 
heimsþekkta listamenn og hönn
uði á borð við Louise Bourgeois, 
Boym Partners, Front Design, 
Damien Hirst, Martin Baas, 
Studio Glith ero og Marcel Wand
ers. Spænski arkitektinn Patricia 
Urquiola er sýningarstjóri en hún 
er álitin vera í framvarðarsveit 
nútímahönnunar.

Þórunn sýnir all sérstæða 
klukku, svonefnda Sasa Clock, 
samansetta úr perlufesti á tann
hjóli sem þarf að telja til að vita 
hvað tímanum líður. Perlufestina 
er svo hægt að taka niður og hafa 
á hefðbundinn hátt utan um háls
inn.

Óhætt er að segja að Þórunn 
hafi verið að gera það gott frá því 
hún útskrifaðist frá Listaháskóla 
Íslands árið 2007. Verk eftir hana 
hafa verið sýnd á söfnum um allan 
heim og vakið þónokkra athygli. 
Þar á meðal fyrrnefnd klukka 
sem verður brátt fáanleg í völdum 
verslunum, á jólamarkaði Somm
erset House í London og í Spark 
Designspace við Klapparstíg eftir 
langt og skrykkjótt framleiðslu
ferli.

„Sem ræðst af því að klukkan 

byggir ekki á hefðbundnum vél
búnaði og þar af leiðandi þurfti 
að láta útbúa alveg nýjan svo hún 
gengi rétt. Og það er sko ekkert 
grín, eins og sex mismunandi 
frumgerðir sanna,“ upplýsir Þór
unn og kveðst vera hæstánægð 
með sýninguna í Triennale í 

Mílanó. „Svo er bara vonandi að 
hún eigi eftir að gefa af sér fleiri 
tækifæri.“

Þess má geta að hægt verður 
að panta klukkuna fyrirfram á 
heimasíðu framleiðandans Daniel 
Estes. Slóðin er www.destes.com.

roald@frettabladid.is

Tíminn í víðum skilningi
Vöruhönnuðurinn Þórunn Árnadóttir sýnir í hinu virta Triennale hönnunarsafni í Mílanó á Ítalíu. Þar 
tekur hún, ásamt fjölda þekktra listamanna, þátt í samsýningunni O‘Clock þar sem tíminn er leiðarstefið.

Málverk eftir Damien Hirst þar sem 
klukkuskífur úr Officine Panerai-úrum 
eru settar inn í verkið.

MYND/CUMING ASSOCIATES

Þórunn Árnadóttir sýnir fyrst Íslendinga í hinu virta hönnunarsafni Triennale í Mílanó.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Chrono-Shredder eftir Susanna Hertrich. 
Pappírstætari gleypir í sig dagatal.

Heillandi heimur

Margt áhugavert ber fyrir augu á 
sýningunni O´clock í hönnunar-
safninu Triennale.

Michael 
Sans leikur sér 
með hugtakið 
gauksklukka.

 MYND/DOMINIK 

BUTZMANN
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Fasteignasalan Eignamiðlun 
hefur til sölu vandað 
atvinnuhúsnæði að 
Fornubúðum í Hafnarfirði.

Húsnæðið býður upp á fjöl-
breytta notkun en það var nýtt 
sem birgðastöð fyrir SÍF. Húsið 
stendur á 14.858m² lóð á frá-
bærum stað á hafnarsvæðinu í 
Hafnarfirði. Mjög gott athafna-
svæði er við húsið og er hluti 
þess afgirtur og með læstu 
hliði.

Lofthæð er al lt að 12,7m. 
Á 1. hæð er lofthæð 4m þar 
sem milliloft er. Neðri hæðin 
er samtals 3.850m² og er með 

fimm innkeyrsludyrum. Hæðin 
sk ipt i st  í  1 .9 24 ,4 m²  k æl i -
geymslu, 78 ,2m² lyftaraher-
bergi, 342m² móttöku og af-
greiðslurými sem er með fjór-
um innkeyrsludyrum, 139 m² 
og 745,8 m² lagerrými, 341,6 
m² iðnaðarrými sem er með inn-
keyrsludyrum, að auki er þar 
verkstjórakompa, tvær kaffi-
stofur, anddyri, skrifstofurými 
(afgreiðsla) snyrtingar og inn-
taksrýma.

Á 2 . hæð, sem er samtals 
1714,6m², eru skrifstofur, lager-
rými og tækjaherbergi. Skrif-
stofurýminu má skipta í tvo 
hluta, annars vegar yfir af-
greiðslurými meðfram norður-

hlið hússins, og hins vegar með-
fram vesturhlið hússins. Tíu 
skrifstofur eru meðfram norð-
urhliðinni og er breiður gangur 
meðfram þeim. Við enda hans 
eru geymslur og tækjarými. Inn 
af ganginum er gluggalaust lag-
errými og inn af því er tækja-
rými. Í hinum hlutanum eru 
átta skrifstofuherbergi og opið 
skrifstofurými, tvö fundarher-
bergi, l íti l gluggalaus skrif-
stofa, eldhús o.fl.  

Á 3. hæðinni, sem er samtals 
674,5m², er fundarherbergi , 
stór matsalur með fullkomnu 
e ld hú s i ,  bú n i n g sh er b er g i , 
sny r t i ng u ,  þremu r stór u m 
skrifstofum, geymslum o.fl.

Vandað atvinnuhúsnæði
Mjög gott athafnasvæði er við húsið og er hluti þess afgirtur og með læstu hliði.

Skipholti 29a 
Opið mán. – fös. frá kl. 9-17

www.heimili.is

SÍMI 512 4900  – BOLHOLTI 4 – LANDMARK.IS

512 4900 
www.landmark.is!
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Magnús Einarsson                    
löggiltur fasteignasali

Þórarinn Thorarensen
sölustjóri
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Sigurður Samúelsson
löggiltur fasteignasali
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Kristberg Snjólfsson                      
ölufulltrúi

Sveinn Eyland                 
öggiltur fasteignasali                  

             S
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K
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Friðbert Bragason
ölufulltrúi

F
s

Eggert Maríuson            
ölufulltrúi

E
s

igrún Hákonardóttir                               S
p gviðskiptafræðingur – v

skjalagerð

Árangur – Fagmennska – Framsækni

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRA SJÓNVARP
Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir, meiri upplýsingar, meiri umræða, 
meira líf, meiri íþróttir, meiri virkni, meira úrval. Þú færð meira af öllu á Vísi.



Aðalheiður Karlsdóttir
lögg. fasteignasali

stakfell.isFasteignasala . Íbúðarhúsnæði . Skúlatún 2 . 105 Rvk

Þorlákur Ómar Einarsson 
sölustjóri

Fax 535 1009

Vantar  3ja herb. íbúð í 
Salahverfi Kópavogi. 

Höfum kaupanda af sérbýli 
í 101  eða 107. 

Höfum kaupanda af 2ja og 
3ja herb. íbúð í lyftuhúsi 
mið-svæðis í Rvk.   

Vantar 3ja til 4ra herb íbúð 
í Fossvogi.





Sverrir Kristinsson,
framkvæmdastjóri,
lögg. fasteignasali

Guðmundur
Sigurjónsson,
lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Þorleifur St. 
Guðmundsson,
lögg. fasteignasali

Kjartan Hallgeirsson,
lögg. fasteignasali

Geir Sigurðsson,
lögg. fasteignasali

Hilmar Þór 
Hafsteinsson,
lögg. leigumiðlari,
lögg. fasteignasali

Magnús Geir 
Pálsson,
sölumaður

Þórarinn M. 
Friðgeirsson,
lögg. fasteignasali

Jóhanna
Valdimarsdóttir,
gjaldkeri

Elín Þorleifsdóttir,
ritari

Reykjavík

Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins
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Árni
Lögg. fasteignasali
GSM: 893 4416

Þóra
Lögg. fasteignasali
GSM: 822 2225

Jóhanna
Lögg. fasteignasali
GSM: 698 7695

Bergsteinn
Lögg. fasteignasali
S: 520 9595

Sigurður
Lögg. fasteignasali
GSM: 898 6106

Berglind
Lögg. fasteignasali
GSM: 694 4000

Sigurbjörn
Sölufulltrúi
GSM: 867 3707

Þorsteinn
Sölufulltrúi
GSM: 694 4700

Hafdís
Sölustjóri
GSM: 895 6107

Dórothea
Sölufulltrúi
GSM: 898 3326

Sigríður
Sölufulltrúi
GSM: 699 4610

Unnur
Sölufulltrúi
GSM: 861 0098

Fasteignasalan Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabæ
Sími: 520 9595 - Fax: 520 9599  - www.fasttorg.is

Langalína 18– 210 Gbæ

Verð frá 29,8 m

Herb. 3 – Stærð: 111,9-147,3 fm m. bílsk.

OPIÐ HÚS mánud. 17.okt kl17:30-18:00
Glæsilegar 3 herbergja íbúðir í litlu fjölbýli í Sjálandshverfinu. 
Íbúðirnar eru frá 117,9 fm til 147,3 fm og fylgir bílskúr með. 
Allar innréttingar eru vandaðar eikarinnréttingar frá Brúnás 
og Ringo eikarinnihurðir. Stutt í skóla og leikskóla. Fallegt 
útivistarsvæði er á næsta leiti. Sjón er sögu ríkari. 
Uppl. Sigríður Rut gsm 699-4610

Efstaleiti 10– 103 Rvk

Verð: 39,9m

Herbergi 3 Stærð: 154,3 fm

Hringið og bókið skoðun 699-4610
Vönduð og mjög stór 3 herb. í hinu glæsilega Breiðablikshúsi 
með sérmerktu stæði í bílageymslu. Í húsinu er m.a. útisundla
ug,líkamsræktaraðstaða,gufubað ofl. Einstök staðsetning stutt 
er í alla þjónustu og fallegar náttúruperlur, Öskjuhlíðina eða 
Fossvogsdalinn. Endilega bókið skoðun þar sem sjón er sögu 
ríkari.Uppl. Sigríður Rut gsm 699-4610

Við náum árangri í sölu á fasteignum.
Við styrkjum Bleiku slaufu árverknisátak  
Krabbameinsfélagsins.

OPIÐ HÚS mánud. 17.okt kl 17.30-18.00 
Fallegt, snyrtilegt og vel skipulagt einbýlishús með innbyg-
gðum bílskúr. Eignin hefur fengið mjög gott viðhald og er 
staðsett innarlega í gróinni og fallegri götu. Húsið er reisulegt 
og með miklu útsýni og garður er gróinn og fallegur með tim-
burverönd. Þetta er mjög gott fjölskylduhús og stutt er í skóla, 
leikskóla og verslanir. Uppl. Hafdís gsm 895-6107

Jórusel 24 – 109 Rvk

 Verð: 46,9m

 Herbergi: 6 – Stærð: 296,6 fm
OPIÐ HÚS mánud. 17.okt kl.17.30-18.00
Fallega og vel skipulagða 4ra herbergja íbúð með stæði í 
lokaðri 6 bíla bílageymslu. Mjög stutt er í afar góða skóla og 
alla helstu þjónustu. Aðeins er ein íbúð á hverjum stigapalli 
og hálf hæð er á milli íbúða. Stærð íbúðar 112 fm og stæði 
í bílageymslu 24 fm samkv FMR. Tvær geymslur, ein innan 
íbúðar og ein í sameign. Uppl. Berglind Hólm, gsm 694-4000 

Fróðengi 16 – 112 Rvk

Verð: 24,9m

Herbergi: 4ra – Stærð: 136 fm 

OPIÐ HÚS mánud. 17okt kl. 17:30-18:00 
Björt og skemmtileg 97,3 fm 3ja herbergja íbúð á 2.hæð með 
28,3 fm bílskúr. Eldhús og baðherbergi endurnýjað ásamt 
nýlegu steinteppi upp stigagang. Tvennar svalir eru á eigninni. 
Búið að fara í þak og skólplagnir. Snyrtilega frágengin inn-
keyrsla að bílskúr með hitalögn. Eignin er með einstöku útsýni 
út á sjó. Uppl. Dórothea gsm: 898-3326

Unnarbraut 28 – 170 Seltj

Verð: 29,9m

Herbergi: 3 – Stærð: 125,6 fm

OPIÐ HÚS þriðjud. 18.okt frá kl. 18:30-19:00
Vel skipulögð íbúð á jarðhæð með góðri verönd 
til suðurs í litlum garði ásamt stæði í bílakjal-
lara. Íbúðin í góðu standi í litlu fjölbýlishúsi á 
þessu vinsæla stað. Nýbúið að mála að utan og 
lagfæra þak. Uppl. Sigurður gsm: 898-6106

Hringdu núna og bókaðu skoðun 895-6107 
Tilvalin fjárfesting, falleg eign með góðum 
leigusamningi til sept 2012 sem fæst 
yfirtekinn!! Áhvílandi er ca 17.900.000 sem 
hægt er að yfirtaka. Falleg og rúmgóð 3ja 
herb íbúð með 22,7fm bílskúr á 2.hæð í 
góðu fjölbýli. Uppl. Hafdís gsm 895-6107

OPIÐ HÚS mánud 17.okt kl 18.30-19.00 
Mjög falleg og rúmgóð íbúð á efstu 
hæð með stórkostlegu útsýni á þessum 
eftirsótta stað í Áslandinu. Vandaðar innrét-
tingar, þrjú góð svefnherbergi og þvottahús 
er innan íbúðar. Áhvílandi er mjög hagstætt 
lán með 4,15% vöxtum 
Uppl. Hafdís gsm 895-6107

OPIÐ HÚS mánud. 17.okt kl.17.30-18.00
Gott einbýlishús á einni hæð á frábærum 
stað. Í húsinu eru 3 mjög góð svefnh. Stærð 
hússins skiptist í íbúðarrými 122,3 fm + 
bílskúr 41,3 fm. Baðherbergið var endurn. 
2007 og skolpið var einnig tekið í gegn. 
Húsið og þak málað 2009. 
Uppl. Berglind Hólm gsm: 694-4000

OPIÐ HÚS mánud. 17.okt kl. 18:30-19:00 
Glæsilegt einbýli innst í botnlanga með tvöf. 
bílskúr. Sérhannaður garður. Eignin er með 
þremur svefnherb. Einstaklega bjart og opið 
rými sem sameinar sjónvarpshol, eldhús, 
stofur og garðskála. Eign í sérflokki. 
Uppl. Dórothea, gsm: 898-3326.

OPIÐ HÚS þriðjud 18.okt. kl 17.30-18.00! 
Eignin fæst gegn yfirtöku lána + 2.000.000.- 
Mjög falleg og mikið endurnýjuð sérðhæð 
með bílskúr. Eignin var mjög mikið endurnýjuð 
2007 m.a rafmagn, lagnir, innréttingar og 
gólfefni. Svefnherbergi eru 2 en möguleiki á 
að hafa 3. Uppl. Hafdís gsm 895-6107

OPIÐ HÚS þriðjud. 18.okt kl.18:30-19:00 
Falleg, björt og snyrtileg íbúð á jarðhæð í góðu 
fjórbýli. Frá stofu er gengið út á aflokaða
 timbur-verönd og 2 svefnherbergi eru í 
íbúðinni. Baðherbergi  er  endurnýjað með 
góðri innréttingu. Stutt er í skóla og verslanir. 
Uppl. Hafdís  gsm 895-6107

OPIÐ HÚS mánud. 17.okt kl. 18.30-19.00
Björt og falleg mikið endurnýjuð 3ja herb. 
íbúð á 3.hæð. 2006-2007 var eldhús, baðher. 
og gólfefni endurnýjað. Skipt var um járn 
og einangrun á þaki 2006 og húsið var 
sprunguviðgert. Rafm. og neysluvatnsl. eru 
endurnýjaðar. 
Berglind Hólm gsm: 694-4000

Laus við kaupsamning
3ja herbergja íbúð 3 hæð í barnvænu hverfi. 
Íbúðin er vel skipulögð, rúmgóð stofa með út-
gengi á suður svalir, þvottahús innan íbúðar. 
Á sameiginlegri lóð eru leiktæki og er lóðin 
falleg. Stutt í leikskóla og alla þjónustu.  
Uppl. Þóra gsm: 822-2225

Hringdu og bókaðu skoðun í 898-6106
Gott einbýlishús á 2 hæðum með 4 svefn-
herb., 2 stofur ásamt bílskúr/geymslu. Góð 
verönd við húsið og stór garður. Húsinu 
hefur verið vel við haldið! Eigandi skoðar 
skipti á eign á Stór-Rvk svæðinu. Uppl. 
Sigurður gsm: 898-6106

Atvinnuhúsnæði, nánari uppl. 898-6106
Um er að ræða gott miðju bil í nýlega 
byggðu atv. húsnæði á besta stað í Hafnarf. 
Stór lagerhurð og gott móttöku rými sem og 
milliloft. ÓSKAÐ EFTIR TILBOÐI! Laust strax. 
Uppl. Sigurður, gsm: 898-6106

OPIÐ HÚS þiðjud. 18.okt kl.17:30-18:00
Góð fjölskylduíbúð með sérinngangi á þriðju 
hæð. Íbúðin á tveimur hæðum, rishæð að 
hluta undir súð sem nýtist mjög vel. Íbúð í 
miðbæ Garðabæjar, stutt í alla þjónustu og 
skóla. Uppl. Sigurður gsm: 898-6106

Kambsvegur 5 -104 Rvk Fífurimi 6 – 112 Rvk Grettisgata 46 – 101 Rvk Jörfabakki 4 – 111 Rvk

Gullengi 23 – 112 Rvk Þrastarás 18 – 221 Hfj Hvannalundur 10 – 210 Gbæ Smárarimi 4 – 112 Rvk

Oddabraut 3 – 815 Þorlh Trönuhraun 3 – 220 Hfj Hrísmóar 2a – 210 Gbæ Tjarnarmýri 39 – 170 Seltn. 

 Verð: 23,9m
Herbergi: 3 – Stærð: 114,8 fm

 Verð: 25,4m
Herbergi: 4 – Stærð: 110,3 fm

Verð: 44,9m
Herbergi: 4ra – Stærð: 163,6 fm

Verð: 58m
Herbergi: 5 - Stærð: 237,5

 Verð: 20,9m
Herbergi: 3 – Stærð: 86,6 fm

Verð: 24,9m
Herbergi: 3 – Stærð: 94,4 fm 

Verð: 15,9m
Herbergi: 3 – Stærð: 82,9 fm

Verð: 18,7m
Herbergi: 2 - Stærð 59,7 fm

Verð: 25,9m
Herbergi: 4 – Stærð: 100,2fm

TILBOÐ
Herbergi: SALUR – Stærð: 260,2fm

Verð: 19,5m
Herbergi: 6 – Stærð: 159,1fm

 Verð: 31,5m
 Herbergi: 4 – Stærð: 130.9 fm

BLEIKA  
SLAUFAN

Halla Unnur
Lögg. fasteignasali
S: 520 9595



Ingólfur 
Gissurarson 
s: 896-5222
Lögg.fast.sali.

Bárður 
Tryggvason 
s: 896-5221 
sölustjóri

Heiðar Friðjónsson 
s: 693-3356
Lögg.fast.Sali.

Ellert 
Róbertsson 
s: 893-4477
sölumaður

Erlendur Davíðs-
son Löggiltur 
fasteignasali. 

Margrét 
Sigurgeirsdóttir s: 
866-1515
skrifstofustjóri. 

Sigþór 
Bragason 
s: 899-9787
Lögg.fast.Sali.

Jón Rafn 
Valdimarsson 
s: 695-5520
Lögg.fast.Sali.

Áratuga reynsla tryggir fagleg vinnubrögð - www.valholl.is

Síðumúla 27 • Opið virka daga frá kl. 9-17
Ingólfur Gissurarson lögg. fasteignasali

Mikil sala - Vantar allar tegundir eigna í sölu 
Leitið upplýsinga hjá sölumönnum - Sími 588-4477

Þórarinn 
Friðriksson 
Sölum. 
Sími:844-6353 

Hafðu samband í síma:

588 4477Við ráðum þér heilt í húsnæðismálum

Stærri eignir

OPIÐ
 H

ÚS

4ra herb.

3ja herb.



Í fallegu reisulegu timburhúsi

Eftirsóttur staður

Góð bílastæði 

Skeljanes
Sjarmerandi 3ja herbergja

101 Reykjavík

Verð: 23,9 millj.

Aukaíbúð í kjallara

Stór sólstofa 

Pallur með heitum potti

Skipti möguleg

Garðhús
Vel staðsett endaraðhús

112 Reykjavík

Verð: 48,5 millj.

Samtals 225,5 m2

3 svefnherbergi (auðvelt að bæta því 4 við)

Bílskúr, arinn, garðskáli, garður

Svalir með útsýni yfir Elliðaárdalinn

Laxakvísl 
Mjög fallegt raðhús á 2 hæðum

110 Reykjavík

Verð: 52,0 millj.

Sér inngangur

Stórar og sólríkar svalir

Stæði í bílageymslu

Laus fljótlega

Lómasalir 
Falleg 4ra herbergja endaíbúð 

201 Kópavogur

Verð: 30,0 millj.

Frábær staður

Teiknað af Jóhanni Eyfells

Húsið er mikið listaverk og vel skipulagt

Selvogsgrunn
Glæsilegt einbýlishús 

104 Reykjavík

Verð: 69,0 millj.

Endaíbúð

Glæsilegt útsýni

Miðsvæðis

Safamýri 
Mjög góð 4ra herbergja

108 Reykjavík

Verð: 18,9 millj.

Falleg 72,7fm 3ja herbergja íbúð á fjórðu hæð. 

Fallegur garður með leiktækjum.

Nýtt gler í húsinu.

Furugrund
Falleg 3ja herbergja

200 Kópavogur

Verð: 17,9 millj.

279,2 m2 með bílskúr og aukaíbúð.

4-5 svefnherbergi

Góð eign í fjölskylduvænu hverfi

Bakkasel
Fjölskylduvænt endaraðhús

109 Reykjavík

Verð: 38,8 millj.

3 svefnherbergi 

Góður afgirtur pallur

Innbyggður bílskúr

Vinsælt hverfi

Hljóðalind
Mjög gott 141,2 m² raðhús 

201 Kópavogur

Verð: 40,4 millj.

Einstakt útsýni.

Vandaðar innréttingar.

3-4 svefnh, tvær stofur.

Tvennar svalir.

Jötunsalir
215 m² Penthouse á einni hæð

201 Kópavogur

Verð: 63,9 millj.

100,4 m2, með bílskúr

Góð staðsetning

Góð áhvílandi lán 

Laufrimi
Góð 3ja herbergja

112 Reykjavík

Verð: 21,6 millj.

Tvennar svalir

Góð staðsetning, 

Stutt í skóla og leikskóla

Skráð 108,9 m2 skv. Fasteignaskrá Íslands

Álagrandi 
Góð 4ra herbergja

107 Reykjavík

Verð: 29,9 millj.

569 7000
www.miklaborg.is  Síðumúla 13  108 Reykjavík
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 

Ragna S. Óskarsdóttir 
MBA og löggiltur 
fasteignasali 

Halldór Ingi Andrésson 
löggiltur fasteignasali 

Guðrún Pétursdóttir 
skjalagerð 

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi 

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi 

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi 

Heimir H. Eðvarðsson
sölufulltrúi 

Margrét Kjartansdóttir
ritari 

Davíð Jónsson
sölufulltrúi 

Jórunn Skúladóttir 
sölufulltrúi 

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -



Glæsilegt útsýni

Vandaðar innréttingar

40 m2 bílskúr 200 m2 íbúð

Naustabryggja
Stórglæsilegt endaraðhús

110 Reykjavík

Verð: 58,9 millj.

Bílskúr fylgir

Hagstæð kaup, mikið áhvílandi!

Nánast hrein yfirtaka

Hrafnhólar
Rúmgóð 2ja herbergja 

112 Reykjavík

Verð: 16,9 millj.

106 m2 íbúð 30,5 m2 stæði í bílageymslu

Elliðaárdalur í næsta nægrenni

Laus fljótlega

Álakvísl
Falleg 4 herb á 2. hæðum

110 Reykjavík

Verð: 29,9 millj.

151 m2 auk stæðis í bílageymslu

Yst við Löngulínu í Sjálandi

Vönduð eign á frábærum stað 

Langalína
Glæsileg eign á jarðhæð

210 Garðabær

 

3ja herbergja íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi. 

Þjónustukjarni eldri borgara í næsta húsi.

Stutt í alla þjónustu.

Gullsmári 5
Falleg 3ja herbergja  

201 Kópavogur

Verð: 22,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
frá kl. 17:00 - 17:30

Nánari upplýsingar veiti:

Davíð Jónsson, sölufulltrúi 

david@miklaborg.is

sími: 697 3080

mán. 17.október

 

Rúmgóðar suðursvalir og útsýni yfir 

sameiginlegan leikvöll.  Sameign og aðkoma til 

fyrirmyndar og húsið klætt með viðhaldsléttri 

klæðningu.

Funalind 15
Falleg 3ja herbergja  

201 Kópavogur

Verð: 22,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
frá kl. 18:00 - 18:30

Nánari upplýsingar veiti:

Davíð Jónsson, sölufulltrúi 

david@miklaborg.is

sími: 697 3080

mán. 17.október

Stærð 215 m2

Mjög gott skipulag

Góð suðurverönd

Heitur pottur

Bílskúr

Frostaskjól 49
Fallegt raðhús

107 Reykjavík

Verð: 62,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
frá kl. 17:30 - 18:00

Nánari upplýsingar veiti:

Hilmar Jónasson, sölufulltrúi 

hilmar@miklaborg.is

sími: 695 9500

mán. 17.október

Einstaklega gott skipulag

Tvær hellulagðar verandir

4-býli. Stutt í skóla.   

Laxakvísl 17
Glæsileg 4ra herb. á jarðhæð

110 Reykjavík

Verð: 29,9 millj.

OPIÐ HÚS Á MORGUN
frá kl. 18:00-18:30

Nánari upplýsingar veiti:

Jórunn Skúladóttir, sölufulltrúi  

jorunn@miklaborg.is

sími: 845 8958

Frábær staðsetning.

þrið. 18.október

Við leitum að ...

... iðnaðarhúsn. í miðbænum, ca.150 m² 
- Nánari upplýsingar veitir Jórunn Skúladóttir

 í síma 845 8958 eða jorunn@miklaborg.is              

... glæsilegri 3ja herbergja íbúð
í hverfum 103,104 og 108
- Nánari upplýsingar veitir Jórunn Skúladóttir

 í síma 845 8958 eða jorunn@miklaborg.is              

... 2ja til 3ja herbergja íbúð
 með 100% yfirtöku
- Nánari upplýsingar veitir Jórunn Skúladóttir

 í síma 845 8958 eða jorunn@miklaborg.is              

... 3ja-4ra herbergja íbúð í Lindarhverfi 
fyrir aðila sem er búinn að selja. 
Staðgreiðsla fyrir réttu eignina.
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason

 í síma 822 2307 eða olafur@miklaborg.is              

... einbýli á Seltj. að lágmarki 300 m². 
Helst sunnanmegin á Nesinu. Bein kaup.
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason

 í síma 822 2307 eða olafur@miklaborg.is              

... 3ja herbergja íbúð á 
Seltjarnarnesi eða vesturbæ. 
Fyrir ungt par sem getur haft rúman 
afhendingatíma ef þess er óskað.
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason

 í síma 822 2307 eða olafur@miklaborg.is              

... 3ja herbergja íbúð á höfuðborgarsv.
með áhvílandi lánum. Ákveðinn kaupandi.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson 

 í síma 899 1178 eða atli@miklaborg.is

... Sérhæð í Garðabæ, Kópavogi 
eða Seltjarnarnesi.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson 

 í síma 899 1178 eða atli@miklaborg.is

... 150-200 m² sérhæð, rað-, par- 
eða einbýlishúsi í Garðabæ. 
Afhending samkomulag og sterkar 
greiðslur í boði.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson 

 í síma 899 1178 eða atli@miklaborg.is   

... Góðri  3-5 herbergja íbúð í 
Sjálandshverfi í Garðabæ.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson 

 í síma 899 1178 eða atli@miklaborg.is   

... efri sérhæð með bílskúr í 
tvíbýlishúsi í Norðlingaholti 
- Nánari upplýsingar veitir Davíð Jónsson 

 í síma 697 3080 eða david@miklaborg.is   

... 4ra herbergja í hjallahverfi í Kópavogi
- Nánari upplýsingar veitir Davíð Jónsson 

 í síma 697 3080 eða david@miklaborg.is   

... 4ra herbergja sérhæð 
í Norðlingaholti
- Nánari upplýsingar veitir Davíð Jónsson 

 í síma 697 3080 eða david@miklaborg.is   

... 3ja herbergja íbúð í Salahverfi 
í Kópavogi
- Nánari upplýsingar veitir Davíð Jónsson 

 í síma 697 3080 eða david@miklaborg.is   

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  



Sverrir Kristinsson,
framkvæmdastjóri,
lögg. fasteignasali

Guðmundur
Sigurjónsson,
lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Þorleifur St. 
Guðmundsson,
lögg. fasteignasali

Kjartan Hallgeirsson,
lögg. fasteignasali

Geir Sigurðsson,
lögg. fasteignasali

Hilmar Þór 
Hafsteinsson,
lögg. leigumiðlari,
lögg. fasteignasali

Magnús Geir 
Pálsson,
sölumaður

Þórarinn M. 
Friðgeirsson,
lögg. fasteignasali

Jóhanna
Valdimarsdóttir,
gjaldkeri

Elín Þorleifsdóttir,
ritari

Reykjavík

Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins
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fasteignasala
Skeifan FÖSTLÁG

SÖLUÞÓKNUN

Magnús Hilmarsson
Sölumaður / Sími: 896-6003
magnus@skeifan.is / skeifan.is

Sigurður Hjaltested
Sölumaður / Sími: 821-5400
sigurdur@skeifan.is / skeifan.is

Eysteinn Sigurðsson
Löggiltur fasteignasali / Sími: 896-6000
eysteinn@skeifan.is / skeifan.is magnus@skeifan.is / skeifan.is sigurdur@skeifan.is / skeifan.iseysteinn@skeifan.is / skeifan.is

%Söluþóknun óháð verði íbúðar

Ýmis söluþóknunargjöld
(t.d. skoðunargjald, umsýslukostnaður o.fl.)

Söluverð á eign

Söluþóknun (Kynntu þér mismunandi prósentur)

Ýmis söluþóknunargjöld   
(Kr. 0 til 50.000,- mismunandi eftir fasteignasölum)

Samtals án vsk.

Vsk. (25,5%)   

Samtals

Reiknaðu
dæmið
sjálf(ur)

Verð miðast við einkasölu

ÞÚ SPARAR

299.900

0

Fast verð án vsk.

Vsk. (25,5%)

238.964
60.936

350.000 625.000 930.000

237.100

1.167.150

159.37589.250

439.250 784.375

484.475139.350 867.250

30.00025.000

238.964 2,25% 900.000

30.000.00 40.000.00

2,0%

Samtals

Aðrar fasteignasölur, raundæmi:

HVAÐ KOSTAR AÐ SELJA ÞÍNA FASTEIGN?

1,7%

20.000.00

10.000

0 - 60.000.000Söluverð á eign

Sími 568-5556    www.skeifan.is

600.000340.000

Starfandi í yfir 26 ár!

%

mið
(ur)

Skeifan fasteignasala / Suðurlandsbraut 46 / 108 Reykjavík / Sími: 568-5556 / Fax: 568-5515 / skeifan@skeifan.is

Gunnarsbraut - 3ja herb.
Falleg 3ja herbergja 79 fm íbúð í kjallara í þríbýli á 
þessum góða stað í Norðurmmýrinni. Góðar innréttingar. 
Parket. Sérinngangur. Góð staðsetning. Verð 17,5 millj

FR
U

M

Austurbrún - Stúdíó-íbúð
Falleg stúdíó-íbúð 48 fm íbúð á 7. hæð í lyftublokk á 
þessum vinsæla stað í Austurborginni. Góðar innréttingar. 
Austursvalir. Sérlega glæsilegt útsýni. 
Verð 13,2 millj.

Rauðhamrar
Falleg 4ra herbergja, 112 fm íbúð á 3. hæð í góðu
endurbættu fjölbýli. 3 góð svefnherbergi. Parket og flísar. 
Stórar suðursvalir. Fallegar innréttingar. Góð eign á
frábærum stað í Grafarvoginum. Verð 24,8 millj.

Reyrengi - 3ja herbergja 
Góð 81 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð. Sérinngangur 
af svölum. Dúkar á gólfum. ágætar innréttingar. Sér-
þvottahús. Suðursvalir. Verð 19,9 millj.

Kleppsvegur inn við Sund
Mjög falleg 106 fm 4ra herbergja endaíbúð á 1. hæð í 
litlu fjölbýli á þessum vinsæla stað við Sundin. Nýlegt 
eldhús og nýlegt bað. Fallegar innréttingar. Parket. Suð-
vestursvalir. Nýir gluggar og gler. Ný svalahurð. Húsið 
var tekið í gegn og málað árið 2008. Verð 25,8 millj.

Viðarrimi - Einbýli
Sérlega glæsilegt og vandað einbýlishús á einni hæð 
168 fm með innb. 36 fm bílskúr. Fallegar innréttingar. 
Parket og flísar. út frá stofu er stór timburverönd með 
heitum potti og skjólgirðingum. Sérlega fallegur garður. 
Eldhús með nýjum hvítsprautuðum innréttingum. Sérlega 
glæsileg eign á frábærum rólegum stað. Verð 54,8 millj.

Ásgarður – Endaraðhús 
Laust strax
Fallegt og mikið endurnýjað endaraðhús sem er 2 hæðir 
og kjallari 136 fm. Parket. Nýlegar innréttingar. Nýjar 
lagnir. o.fl. Sér bílastæði.  Verð 31,2 millj.

Garðavegur – Hafnarfirði
Um er að ræða fallegt einbýlishús á 2 hæðum á 
þessum vinsæla stað. Frábært útsýni af efri hæð húsins, 
meðal annars út á sjóinn. Efri hæðin er opin og mjög 
skemmtileg. Fallegur ræktaður garður með pöllum og 
skjólgirðingum. Verð 33,5 millj.

Ögurás - Laust strax
Fallegt 143 fm raðhús sem er hæð og ris. Parket og flísar 
á gólfum. Fallegar innréttingar úr kirsuberjaviði. Stór 
timburverönd í vestur með skjólveggjum. Fallegt hús á
góðum stað í Garðabænum. Verð 39,9 millj.

Hverfisgata – Parhús 
Tvær íbúðir
Fallegt 112 fm parhús sem er kjallari, hæð og ris. 
Gólfpanill. Ágætar innréttingar. Suðurverönd. Nýlegir 
gluggar og gler. Nýlegt rafmagn. Séríbúð er í kjallara. 
Verð 27,8 millj.

Sunnuvegur HF. – Bílskúr
Stórglæsileg efri hæð og ris í tvíbýli ásamt bílskúr, 
samtals 161,3 fm. Þetta er sérlega vönduð eign við 
miðbæ Hafnarfjarðar. Vandaðar innréttingar. Í risi er 
glæsileg stofa með arni. Verð 35,2 millj.

Grænatún – Einbýli
Mjög fallegt og mikið endurnýjað 286.9 fm. einbýlishús 
á tveimur hæðum, með innbyggðum bílskúr með gryfju.
Stórar og bjartar stofur á efri hæð með arni. Suður svalir 
með heitum potti. Nýtt eldhús. 3 svefnherb. á efri hæð 
(geta verið 4), einnig 2 svefn. á neðri hæð. Falleg lóð.
Verð: 59,8 millj.

NÝ EIG
N

Drápuhlíð – 3ja herbergja.
Sérlega falleg og lítið niðurgrafin 86 fm 3ja herbergja 
íbúð. Nýjar fallegar innréttingar. Nýtt bað. Nýtt eldhús. 
Ný gólfefni. Nýtt rafmagn. Nýtt þak, þakkantur og rennur. 
Nýlegt gler. Sér inngangur. Eignin er öll meira og minna 
endurnýjuð. Falleg eign í flottu húsi.  Verð 23,9 millj.

NÝ EIG
N

Grettisgata – Einbýli
Fallegt 128 fm einbýlishús sem er 2 hæðir og kjallari 
í gamaldags stíl í hjarta borgarinnar. Parket og flísar. 
Ágætar innréttingar. Húsið er bakhús og er með garði, 
þar er lítil verönd. Verð 31,8 millj.

NÝ EIG
N

Vesturberg 2ja - Laus strax
Mjög falleg 2ja herbergja 64 fm íbúð á 6. hæð í 
lyftublokk. Nýtt eikarparket. Nýtt eldhús með fallegum 
eikarinnréttingum. Flísalagt bað. Glæsilegt útsýni yfir 
borgina. íbúðin er öll nýgegnumtekin. Íbúðin er laus nú 
þegar. áhv. Húsnæðislán frá íslandsbanka ca 13,5 millj. 
Verð. 15,9 millj.

Kögursel – Einbýlishús (Parhús)
Glæsilegt 175,2  fm einbýli (parhús) sem er hæð og ris ásamt 31,3 fm bílskúr. Samtals 206,5 fm. Sérlega fallegar 
innréttingar og parket. Húsið var allt tekið í gegn fyrir 5 árum og sá  Rut Káradóttur innanhúsarkitekt um breytingar. 
Fallegur arinn á neðri hæð. 4 svefnherbergi. Suðursvalir út frá efri hæð sem ná yfir bílskúrinn líka. Fallegur ræktaður 
garður með timburverönd í suður. Húsið er skráð sem parhús hjá Fasteignamati ríkisins, en tengist eingöngu á 
bílskúrunum.  Verð 58,9 millj.

NÝ EIG
N

Aflakór - Parhús - Aukaíbúð
Gérlega glæsilegt nýlegt 261 fm parhús á 2 hæðum á 
fallegum stað í Kópavogi. Gegnheilt hnotuparket. Glæsil. 
innrétt. Stór 40 fm innb. bílskúr með flísal. gólfi. Stór timb-
urverönd í suður með skjólveggjum. Ræktaður garður. 
Útsýni. Á neðri hæð er séríbúð. Auðvelt að breyta og gera 
að einni íbúð. Glæsil. eign á góðum stað. Verð 65,9 millj.

Goðheimar – Sérhæð með bílskúr
Falleg efri sérhæð ca 140 fm með 28 fm bílskúr í fallegu þríbýlishúsi á þessum vinsæla stað. 3 svefnherbergi og 2 
rúmgóðar stofur. Eldhús er með góðum innréttingum og borðkrók. Í kjallara er eitt herbergi og 2 geymslur. Tvennar 
svalir. Bílskúr er sérstæður og er með hita. Búið er að skipta um allar vatnsleiðslur og yfirfara skolp í grunni. Nýlegt 
gler að hluta. Hiti í bílaplani.  Verð 37,5 millj.

NÝ EIG
N



Telma Róbertsdóttir  
Löggiltur fasteignasali
telma@husin.is

Heimir & Kolla 
vakna með þér í bítið
Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist alla virka morgna kl. 6.50 – 9.00

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn 
bíður þín
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FOLD FASTEIGNASALA VAR STOFNUÐ ÁRIÐ 1994 AF VIÐARI BÖÐVARSSYNI
Kennitala er 590794-2529. Áhættumat fyrirtækisins er skráð í 1. flokki hjá Creditinfo 

sem þýðir að fyrirtækið er framúrskarandi áhættulítið.

Í fasteignaviðskiptum skiptir traust öllu máli.

3ja herbergja íbúð fyrir eldri borgara við Grandaveg, 
Aflagranda eða á Seltjarnarnesi.

2ja herbergja íbúð með bílskúr
Verðbil 15-20 millj.

2ja og 3ja herbergja íbúðir í vesturborginni, miðborginni 
og austurborginni. Verðbil 13-23 millj.

Sérhæðir í Hlíðum, Vesturborginni og Voga og 
Teigahverfi. Verðbil 30-45 millj.

Raðhús, parhús og einbýli í Grafarvogi og Grafarholti. 
Verðbil 30-55 millj.

2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir í Kópavogi. 
Verðbil 13-28 milljónir

Raðhús, parhús og einbýli í Garðabæ. 
Verðbil 35-100 millj.

Hæðum, og einbýlishúsum í gamla bæ Hafnafjarðar.
Verðbil 25-50 millj.

2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðum í Breiðholti, Hóla, 
Bakka, Selja og Fellahverfi. Verðbil 10-22 millj.

HÖFUM KAUPENDUR AÐ NEÐANGREINDUM EIGNUM, OFT ER STAÐGREIÐSLA Í BOÐI:

Þjónustusími sölumanna eftir lokun 694 1401694 1401

Hafðu samband í síma 552 1400552 1400

Laugavegi 170, 2. hæð L i 170 2 h ð  Opið virka daga kl. 9:00-17:00 O ið i k d kl 9 00 17 00 Sími 552 1400 Sí i 552 1400 Fax 552 1405 F 552 1405 www.fold.is f ld i  fold@fold.isf ld@f ld i

Viðar Böðvarsson viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali Einar Guðmundsson löggiltur fasteignasali
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Fasteignasalan Bær • Malarhöfða 2 • 110 Reykjavík • Sími 512 3400 • Fax 517 6345 • www.fasteignasalan.is

Magnús Ninni 
Reykdalsson
Sölufulltrúi og löggiltur 
leigumiðlari
S 694 9999
maggi@fasteignasalan.is

Haraldur A. 
Haraldsson
Löggiltur fasteignasali
Viðskiptafræðingur BSc
S 690 3665
halli@fasteignasalan.is

Jósep Grímsson
Sölufulltrúi
S 863 1126
josep@fasteignasalan.is

Snorri 
Sigurfinnsson
Löggiltur fasteignasali
S 864 8090
snorri@fasteignasalan.is

Aldís Einarsdóttir
Sölufulltrúi
Viðskiptalögfræðingur
S 896 6686
aldis@fasteignasalan.is

Ólafur 
Eggertsson
Sölufulltrúi
S 821 1408
oli@fasteignasalan.is

Guðbergur 
Guðbergsson
Löggiltur fasteignasali og 
leigumiðlari
S 893 6001
beggi@fasteignasalan.is

Sigurður 
Eggertsson
Sölufulltrúi
S 659 3878
siggi@fasteignasalan.is

Páll Guðjónsson
Löggiltur fasteignasali og 
leigumiðlari
S 699 4994
pall@fasteignasalan.is

Ólafur 
Guðmundsson
Sölufulltrúi
S 824 2784
olafur@fasteignasalan.is

Kristín Birna 
Garðarsdóttir 
Skrifstofustjóri
S 512 3400
kristin@fasteignasalan.is

Eggert Ólafsson
Löggiltur fasteignasali og 
leigumiðlari
S 893 1819
eggert@fasteignasalan.is

Brynjólfur 
Tómasson
Sölufulltrúi
S 847 8001
billi@fasteignasalan.is

Lóa Sveinsdóttir
Sölufulltrúi
S 698 8733
loa@fasteignasalan.is

Kristinn B 
Ragnarsson
Löggiltur fasteignasali
Viðskiptafræðingur
S 898 4125
kristinn@fasteignasalan.is

Elín Viðarsdóttir
Löggiltur fasteignasali
S 695 8905
elin@fasteignasalan.is 

Rúnar S 
Gíslason hdl
Löggiltur fasteignasali
S 512 3400
runar@fasteignasalan.is

Þú?

Fagleg og persónuleg þjónusta
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Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Reykjavík

Benedikt Freyr Jónsson
S: 5125411 gsm 8235055S: 5125411, gsm 8235055
benediktj@365.is

Ívar Örn Hansen
S: 5125429 gsm 6154349S: 5125429 , gsm 6154349
ivarorn@365.is

Sigríður Dagný 
S: 5125462 gsm 8233344S: 5125462, gsm 8233344
sigridurdagny@365.is 

AUGLÝSING Í SÉRBLÖÐUM SKILAR ÁRANGRI!

g
[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MENNINGU OG LISTIR ]

ágúst 2011

SÍÐA 4

Listasagan

Líftækni í ljósi 

bókmennta
Vélmenni, gervimenni og 

klón eru viðfangsefni bókar

Úlfhildar Dagsdóttur

SÍÐA 6

Hrafninn kyssir í Rekavík

SÍÐA 2

VVeVeVe ðrðrðrð ááá áððuðuðurrr TILBOÐ

Philips CR7D5JB25 25 stk. CD-R diskar á spindli
2.990 1.990

Philips CR7D5NB00 100 stk. CD-R diskar á spindli
9.990 6.990

Philips DR4S6B25F 25 stk. DVD+R diskar á spindli    4.990 3.490

Philips DR4S6J10C DVD+R diskur í hulstri

249
169

VIKUTILBOÐ Á 

GEISLADISKUM BETRA

ALLTAF
VERÐ

REYKJAVÍK AKUREYRI
EGILSSTAÐIR

SEX VERSLANIR

ips CR7D5JB25 2

ÁPRENTANLEGIR

in

HITAKÚTAR OG OFNAR MEÐ 15% AF

ferðalögSEPTEMBER 2010

Heillandi Heidelberg Kastaliger stolt borgarinn
SÍÐA 6

Smæsta landið  Íbúar Vatikansins

SÍÐA 4

FRAMHALD Á SÍÐU 6

HEIMSVELDI KLETTABORGIR

fjölskyldan[ SÉRBLAÐ FRÉ

CANDY AFSLÁTTARDAGAR

september 2011

Börnin velja bækurnar 

SÍÐA 6

Leikið með grænmeti

Létt matreiðsla

Brugðið á leikÞær klukkustundir sem formeð börnum sínum að lokleikskóladegi eru dýrmætasvo margar. Þær má nýta á skemmtilegan hátt en Fjölsknokkrar hugmyndir að eftirm

FRAMHALD Á SÍÐU 4

Sannir skógarmenn 

SÍÐA 2

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup apríl – júní 2011

AUGLÝSINGAR Í SÉRBLÖÐUM
Sérblöð Fréttablaðsins eru fjölbreytt og höfða til fólks á öllum aldri. Fjöldi mismunandi
sérblaða kemur út í hverjum mánuði. Leitaðu ráða hjá ráðgjöfum okkar um hvar
auglýsingin þín nær best til markhópsins.

GG ] ]
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ÉTTABLAÐSINS UM FJÖLSKYLDUNA ]
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FYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS • ÁGÚST 2011

VICKYMÝKRI LÖG Á NÝRRI PLÖTU

BJÖRKGEFUR ÚT RÁNDÝRT BOX 

FYRIR SAFNARAÍ skólann
Stórsnjallir símar á frábæru verði

í verslunum Vodafone

GGGGGG
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föstudagur

FYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS 29. júlí 2011

●  Harpa Einarsdóttir 

hannar nýja fatalínu 

●  Á rúmstokknum 

●  Tískutáknið 

Amy Winehouse

THELMA BJÖRK

EINARSDÓTTIR

Stefnir á 

atvinnumennsku

erg  Kastalinn 
g t borgarinnar, segir heimamaður-

inn Þórdís Linda Þórarinsdóttir.

agurrrrr

THELMMMMM

EINARARRRRTHELMMMM

atvtvtvvtv

matur[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MAT ]
júlí 2011 Feta og fersk  jarðarber

SÍÐA 6

Lífrænt
lostætiMare

töfrar
úr gar

SÍÐA 2

Ástríða er besta kryddið
Hjónin Gísli Egill Hrafnsson og Inga Elsa

Bergþórsdóttir elda af alúð og natni. 

g ókar 
dóttur.

ReReReRekRekRekRekaekaeka
RekRekRRe

víkeróperu sem 
m

SÍÐA 2

ingnnn
]]
ggVatikansins eru aðeins tæplega þús-und og eru allir læsir.SÍÐA 4

LífrænLífrænfræn
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sasa

heimili& 

hönnun
 SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM HÍBÝLI 

júlí 2011

UNAÐSREITUR

f Misiejuk rækta garð með 

um framandi.

Faldir fjársjóðir

Sigga Heimis fjallar um 

eftirsótta nytjahluti.
SÍÐA 2

Margt að sjá

Kaupmannahöfn 

kraumar af spennandi 

hönnunarviðburðum.

SÍÐA 6

TAF

Heimir & Kolla 
vakna með þér í bítið

Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist  
alla virka morgna kl. 6.50 – 9.00

Þráinn á tökkunum og Gissur með fréttirnar

Það skiptir máli hvaða blað fólk gefur sér tíma til að lesa. Ný Prentmiðla-
könnun Capacent Gallup staðfestir að lesendur á aldrinum 12-59 ára gefa 
sér lengri tíma til að lesa Fréttablaðið en Morgunblaðið. Við hlökkum til 
að færa ykkur fleiri góðar stundir í framtíðinni.

Lesendur gefa sér 
góðan tíma í Fréttablaðið

Allt sem þú þarft...

MBL
FBL

12-14 
ára

15-19 
ára

20-24 
ára

25-29 
ára

30-34 
ára

35-39 
ára

40-44 
ára

45-49 
ára

50-54 
ára

55-59 
ára 20 mín

15 mín

10 mín

5 mín

0 mín

Meðal lestími 
í mínútum 
á hvert eintak*

*Prentmiðlakönnun Capacent Gallup. Mældur er tími sem fer í lestur hvers eintaks 
Morgunblaðsins og Fréttablaðsins hjá lesendum á aldrinum 12-59 ára á öllu landinu.

fjölpósti, blöðum, 
tímaritum, bréfum 
og vörum.

Okkar 
hlutverk 
er að 
dreifa

Sími 585 8300 - www.postdreifing.is

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRI
FRÉTTIR



Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

Smáauglýsingasíminn er 512 5000 
smaar@frettabladid.is / visir.is

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

BÍLAR &
FARATÆKI

KRÓKUR
Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á 
öruggan og hagkvæman hátt.

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

MMC Pajero did. Árgerð 2005, ekinn 
198 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
2.980.000. Rnr.111897.

HONDA Jazz 1,4i ls. Árgerð 2005, ekinn 
94 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
1.190.000. Rnr.217391.

VOLVO S40 1,9 t4 16 ventla turbo. 
Árgerð 1999, ekinn 213 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur.leður lúga visa/euro Verð 
690.000. Rnr.111905.

AUDI A4 turbo /sedan. Árgerð 2005, 
ekinn 82 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
leður,lúga,álfe Verð 2.790.000. 
Rnr.217281.

TOYOTA Yaris sol. Árgerð 2008, 
ekinn 38 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
1.690.000. Rnr.111634.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.nyja.is

 VW Touareg 2 V6, árg. 2008, ek. 
52þ.km, 281hö, bensín, leður, lúga, 
rafmagns hleri, 19” felgur og góð 
heilsársdekk, Sparneytinn bíll sem lítur 
mjög vel út, Ásett verð aðeins 5990þús.
kr, er í salnum,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16.
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

GMC Jimmy árg ‘95. 6 cyl, ssk. 
Skoðaður. Í góðu lagi. Verð 280 þús. 
S. 892 9171

Gerðu felgurnar eins og 
nýjar!

Níðsterk duftlökkun. Héðinsgata 2 105 
Reykjavík. WWW.duft.is Sími 512 4460.

50% ódýrara eldsneyti með metan 
breytingu. Engin útborgun. Greiðist 
með rekstrarsparnaði! Reiknaðu út 
þinn bíl á www.islandus.is. Bjóðum 
einnig ódýrari nýja og notaða bíla frá 
helstu bílaframleiðendum. Hundruð 
ánægðra viðskiptavina. www.islandus.
com - S. 5522000.

Toyota Avensis 1.8. ‘03. 5 gíra. Ek. 130 
þ. Útv./CD. Dráttark. Leður innr. Verð 
940 þ. stgr. S. 7724499

 0-250 þús.

Grand Voyager ‘96. Sk. ‘12. Bilaður en 
góður í varahluti. S. 898 3939

 1-2 milljónir

Óska eftir TOYOTA Corolla eða Yaris. 
Einungis góður bíll.S: 8674784 eftir 
kl. 17

 Bílar óskast

Óska eftir bíl á bilinu 30-300þ. Ekki 
eldri en ‘00. Má þarfnast viðgerðar. S. 
866 0784.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Húsbílar

Sértilboð á húsbílum.
 Hymer CC G644 árg 06 tilb. 

4.990.000. 

Hymer CC G684 árg 06 tilb. 
5.200.000. 

LMC Breezer V654G árg 09 tilb. 
8.990.000.

P.Karlsson ehf. www.lmc.is

 Vinnuvélar

LEIGÐU LENGRI VINNUDAG! 
RAFSTÖÐVAR 4-160KW OG 
LJÓSAMÖSTUR MEÐ 220V ÚRTAKI. 
EINNIG DIESEL VATNSDÆLUR MEÐ 
72m3/klst AFKSÖTUM. DS-LAUSNIR 
EHF 561-8373 www.dslausnir.is

 Bátar

Vantar báta og skip á söluskrá okkar. 
Mikil eftirspurn. Bátar og búnaður, 
Sími 663-4865 og 861-9188. www.
batarogbunadur.is

 Lyftarar

 Bílaþjónusta

 Varahlutir

Bílapartasala
Höfum opnað varahlutasölu með 
notaða varahluti í nýlega bíla www.
netpartar.is

Kaupum Toyota bíla. Opið virka daga 
9-18. Við erum þjónustuaðilar fyrir 
Úrvinnslusjóð. Eigum bíla til sölu. 
Bílapartar, Grænamýri 3, Mosfellsbær.

Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Skoda 
Oktavia árg. ‘03 og Kangoo. Viðgerðir. 
Gírkassar. Bremsuviðgerðir, renni diska 
og skálar. Kaupi bíla. Uppl. í s. 892 
7852.

Musso varahlutir.
Erum að rífa Musso, Terrano, Nubiru, 
Lanos, Galloper, H1, Santa Fe, Trooper, 
Freelander, Impreza 97, Baleno, Caddy 
98-02, Polo 97-99, Matiz, Mondeo 
98. Kaupum bíla til niðurrifs . Musso 
varahlutir Kaplahrauni 9 Hafnarfirði. 
S.864 0984.

Partasalan SU-MI Smiðjuvegi 11. Sonata 
97, Impreza 99 og felicia 99, Peugeot 
306 99, 206 og 406 ST. Almera 97, Ford 
250 99, Megane 01. Vectra ‘98, Astra 
‘97, Corsa ‘98, Baleno ‘98. Kia Rio ‘02. 
Kaupi bíla til niðurrifs. sími 661 5270.

Partatorg.is Notaðir varahlutir í 
ýmsar gerðir nýlegra bíla. partatorg@
partatorg.is 565-6020.

Partasalan SU-MI Smiðjuvegi 11. Sonata 
97, Impreza 99 og felicia 99, Peugeot 
306 99, 206 og 406 ST. Almera 97, Ford 
250 99, Megane 01. Vectra ‘98, Astra 
‘97, Corsa ‘98, Baleno ‘98. Kia Rio ‘02. 
Kaupi bíla til niðurrifs. sími 661 5270.

Varahlutavaktin 
 Sími 555 6666

Erum að byrja rífa H1 (starex), Peugeot 
‘02, Golf ‘98-’05, WV Passat ‘98-’00, 
Pajero ‘92-00 Accent ‘98. Grand vitara 
XL7 ‘03. Benz ‘88-’05, Landrover 
Discovery ‘98. Fiat Stilo ‘04 Yaris ‘04. 
Kaupum bíla niðurrifs og uppgerðar. 
Ísetningar á staðnum. Eldshöfða 6, 110 
RVK. Opið 09-18 og lau. 10-14.

Japanskar vélar 
 Bílapartasala

Eigum úrval varahluta í Japanska og 
Kóranska bíla og fleiri teg. Kaupum 
bíla. S. 565 3400 & 893 2284. www.
japanskarvelar.is / www.carparts.is 
japvel@carparts.is

VW - Skoda - Varahlutir 

Eigum varahluti í VW, Skoda og Audi og 
Pajero frá ‘02 Kaupum bíla til niðurrifs 
og uppgerðar. Bílabúið, Kaplahrauni 11 
220 hfj. S. 534 1045.

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

Faglærðir Píparar
Tökum að okkur viðhald og nýlagnir, 
vönduð vinnubrögð mikil reynsla. 
Pípulagnaþjónusta Reykjavíkur S: 770 
4499.

Pípulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við sig 
verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. 
Upplýsingar í síma 663 5315.

 Hreingerningar

Hreingerningar - Bónun - Bónleysing 
Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn 
thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir og 
vanir menn.

Vy-þrif ehf.
öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög, 
fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. Sími 
512-4010 www.vy.is

A-Ö Þrif&Hreinlæti S. 662 
0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

Húsfélög, vönduð og ódýr þrif á 
stigagöngum og sameignum. S. 618 
3469.

Pawel ræsting 
Alþrif fyrir heimili - fyrirtækjaþrif - 
Steinteppu- og teppahreinsun - 
Bónvinna. S. 842 6522

 Garðyrkja

allan ársins hring
LÉTT OG VIÐRÁÐANLEGT
STERKBYGGT OG TRAUST

Seljum glerbrautakerfi frá 
finnska framleiðandanum 
Jokke. 

Kerfið er létt og viðráðan-
legt í notkun, sterkbyggt 
og traust.

Einföld og hagstæð lausn 
sem eykur vellíðan á 
heimili þínu árið um kring. 

Hagstætt verð og góð 
greiðslukjör

Mælum svalir og gerum 
tilboð að kostnaðarlausu.
Gerum einnig tilboð í 
handrið úti sem inni, ásamt 
glerskjólveggi og þök.   

Skjól á svölunum

Vélsmiðja Heiðars ehf. - Skemmuvegur 24 Blá gata - 200 Kópavogur 
Sími 554 2570 - Gsm:  660 4088  

vheidar@simnet.is - www.velsmidjaheidars.is

10 ára framleiðsluábyrgð
VÉLSMIÐJA HEIÐARS

Svalalausnir með gleri
frá Vélsmiðju Heiðars

Til sölu
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 Bókhald

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og 
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á 
sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta 
ehf. Sími 511 2930.

B ó k h a l d - á r s r e i k n i n g a r -
VSKuppgjör-launauppgjör-stofnun 
félaga-erfðarfjárskýrslur o.fl. S 517-3977 
www.fob.is fob@fob.is

 Málarar

Málarar
Geta bætt við sig verkefnum. Fagleg 
vinnubrögð og sanngjarnt verð. Uppl. 
s. 774 5775.

Getum bætt við okkur inni- og 
útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og 
góð umgengni. Tilboð eða tímavinna. 
Lítið Mál ehf., Sigurður 896-5758, 
siggi@litidmal.com

 Búslóðaflutningar

Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl., 
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj. 
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is

 Húsaviðhald

Við hreinsum allar gerðir loftræstikerfa. 
Pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
568-3063 eða inná www.k2.is

Sími 896 4947 Netfang: hamraborg @
simnet.is

Viðhald - gluggar - hurðir - veggir 
-gólf. Gerum tilboð. Smíðalausnir. 
S. 899 3011.

Topp Verktakar ehf
Flísar - parket - mála - múrarar - 
steinslípun - smiðir setjum upp 
eldhúsinnréttingar og margt fleira sem 
viðkemur húsaviðhaldi að utan sem 
innan. Frábært verð! Uppl. í s. 774 4449 
topp.verktakar.ehf@gmail.com

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR. 

 Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð 
vinna Tilb./tímav. 

 S. 899 4254.

 Tölvur

Tölvuviðgerðir, vírushreinsun, 
gagnabjörgun, kem/sæki/sendi afsl. 
FEB&ÖBÍ Stefán 821 6839.

Tölvuviðgerðir, gagnabjörgun. Kem á 
staðinn. Gott verð. S. 699 6735 Baldvin.

Hefurðu heyrt um 123.is ? Hýsum 
vefsíður fyrir fyrirtæki, fjölskyldur og 
félög.

Alhliða tölvuviðgerðir. Gerum föst 
verðtilboð. Pétur TVA106 A+ S. 615-
4530

 Spádómar

Miðla til þín, því sem 
þeir sem farnir eru segja 

mér um framtíð þína.
Einkatímar.

Tímapantanir í s. 587 4517 Erla.

Spásíminn 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

Hanna S. 555 2927 13-22
Andleg leiðsögn, draumaráðningar, 
tarot.

Spákonan Sirrý
Ástir, fjármál, heilsa. Uppl. í s. 552 4244 
& 823 6393.

 Veisluþjónusta

Matur ehf.
Villibráðaveislur, fermingar og fleira. 
Gerum tilboð í allar veislur, stórar sem 
smáar. Erum með sal fyrir allt að 300 
manns. Uppl. á matur@tskoli.is eða í 
s. 691 5976.

 Rafvirkjun

Töfluskipti, viðhald, nýlagnir, dyrasímar. 
Löggiltur rafverktaki Sveinn. S. 663 
7789.

RAFVIRKJUN S. 896 6025
 Tilboð raflagnir, töfluskipti og 
dyrasímakerfi. Rafneisti ehf. Lögg. 
rafverktaki.

 Viðgerðir

 Önnur þjónusta

Blekhylki og Tónerar í flestar gerðir 
prentara, 50-70% ódýrari, öll hylki 
framleidd af ORINK. Blekhylki.is 
Fjarðargötu 11, Hafnarfirði sími 517-
0150

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Lok á heita potta og 
hitaveituskeljar.

 Eigum á lager stærðir, 200x200cm, 
217x217cm og 235x235cm. Lokin 
eru 4 tommu þykk og þola 1000 kg 
jafnaðarþunga af snjó. Sterkustu lokin 
á markaðinum í dag. www.heitirpottar.
isS. 777 2000 Áki / Kristján

Kósýkvöld í rökkrinu
Saltkristalslampar, selenite lampar, 
náttúruleg ilmkerti. Ditto, Smiðjuvegi 
4 (græn gata) Opið mán-fös 12-18, lau 
12-15 Verið velkomin! ditto.is

Kaupi gamla mynt, ísl. & erlenda brons, 
silfur og gullpeninga. Peningaseðla 
frímerki póstkort. Verðmet heil söfn. 
S. 615 2715.

Til sölu 12 volta leiðiskrossar með 
rafgeymi, einnig 24 volta og 32 
volta vandaðir díóðuljósakrossar á 
leiði. Smásala. JS Ljósasmiðjan ehf 
Skemmuvegur 34 (brún gata) 200 kóp. 
S. 554 0661, 897 4996 & 699 2502. 
Opið virka daga 8-18 og lau 10-16.

Optima.is
Rýmingarsala á Xerox tóner fyrir HP 
prentara. Margar gerðir í boði í lit 
og svörtu. Mikið af nýjum Xerox HP 
5500/5550 hylkjum S:6939102

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - JÓN & 
ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 

s. 552-4910.

Kaupi gull !
Ég, Magnús Steinþórsson 

gullsmíðameistari, kaupi gull, 
gull peninga og gull skartgripi. 
Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt 

og illa farið. Leitið til fagmanns 
og fáið góð ráð.

Uppl. á demantar.is í s. 699 
8000 eða í Pósthússtræti 
13 ( við Austurvöll ), Verið 

velkomin

KAUPUM GULL

og aðra eðalmálma gegn 
framvísun persónuskilríkja.
Sigga & Timo Linnetsstíg 2,

220 Hafnarfjörður S. 565 4854 
www.siggaogtimo.is

 Sjónvarp

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35. 
- S. 552 7095.

 Til bygginga

Harðviður til 
húsabygginga. 

 Sjá nánar á www.vidur.is
Vatnsklæðning, panill, pallaefni, parket, 
útihurðir, ofl. Gæði á góðu verði. 
Nýkomnar Eurotec A2 harðviðarskrúfur. 
Penofin harðviðarolía. Indus ehf, 
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í 
símum 660 0230 og 561 1122.

 Verslun

HEILSA

 Þjónusta

Reykstopp með árangri 
s:694 5494

Viðar Aðalsteinsson dáleiðslufræðingur 
og sérfræðingur í EFT www.theta.is

 Heilsuvörur

Bætum heilsuna með hreina Aloe Vera 
drykknum, sem eflir ónæmiskerfið. 
Hlíf og Magnús 8228244 - 8228245 
www.flp1.is

KEMUR ÚT 29. NÓVEMBER

MEÐAL EFNIS 
 Í BLAÐINU:

Jólaljósin, kökur og sætindi,
skraut og föndur, matur og borðhald
jólasiður og venjur

JÓLAGJAFA
HANDBÓKIN
Benedikt Freyr Jónsson
S: 512 5411, gsm 823 5055
benediktj@365.is

Ívar Örn Hansen 
S: 512 5429 , gsm 615 4349
ivarorn@365.is

Sigríður Dagný 
S: 512 5462, gsm 823 3344
sigridurdagny@365.is 

Bókið auglýsingar 
tímanlega:



Bona Sprey Moppan 
Nýtt á Íslandi

Gólfefnaval ehf • Vatnagarðar 14 • 104 Reykjavík • Sími 517 8000

Gegn framvísum

á þessari auglýsingu 

býðst fólki sérstakur 

10% afsláttur!

Auðvelt að fylla á. 

Rétt blönduð sápa. 

Skilur ekki eftir ský á gólfi.

Hentar öllum gerðum af
viðargólfum, flísum og 
gólfdúkum.

Takmarkar vatn á parketi.

Umhverfisvænt.

Ofnæmisprófað.

Yfir 1.500.000 stk seld í USA.

•

•

•

•

•

•

•

•

Gengið um gólf
Gólfefnið getur gert ótrúlega hluti fyrir rýmið í heild, stækkað og 
minnkað og skapað mismunandi stemningu. Mikilvægt er að velja 
gólfefnin vel, til dæmis út frá lofthæð, gluggastærð og stærð her-
bergja.

Falleg leið til að verja gólfflötinn þar 
sem hann á til að slitna mest; með 
gærum.

Smellin hugmynd fyrir breiðar, gamlar gólffjalir: Að lakka þær í tveimur litum og líkja 
eftir formi stórra flísa.

Mósaíkflísar hafa mestmegnis verið not-
aðar hérlendis á baðherbergisveggi og 
minni veggfleti í til að mynda eldhúsum. 
Litríkar mósaíkflísar á smærri gólffleti 
geta umturnað herberginu.

Gamalt parkett  sem orðið er ljótt 
vegna slitins lakks og óhreininda er 
hægt að slípa. Við það verður parketið 
sem nýtt.

Þrif á parketti.  Sópið 

eða rykmoppið eftir 

þörfum. Þvoið með 

mildu sápuvatni og 

þurrvindið 

moppuna 

eða klút-

inn. Varast 

ber að láta 

vætu liggja 

á lökkuðu 

parkettgólfi. 

www.leidbein-
ingastod.is
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Árangur með Herbalife í yfir 30 ár. 
Hringdu og fáðu frían prufupakka. Edda 
Borg S. 896 4662 www.lifsstill.is

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu 
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla

 Fæðubótarefni

Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu 
Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@
ismennt.is

HÚSNÆÐI

 Leigumiðlanir

 Húsnæði í boði

65fm íbúð í Goðaborgum 112 R.leiga 
120þ p.mánuð.uppl.í sima 7769828.

Herbergi í 101 til leigu. Nálægt HÍ. Sími 
844 1382.

Íbúð til leigu, 85fm, í vesturbæ. Leiga 
samkomulag. S. 8989449.

Leigjendur, takið eftir!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu 
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu 
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu 
samb. við okkur í s. 511 1600.

Til leigu
Tunguháls 327 fm iðnaðarhúsnæði, 
lofthæð 4,70, tvær innkeyrsludyr 
. Við sund, 40 fm verslunar/
þjónustuhúsnæði og 20 fm. geymsla 
á jarðhæð. Krókháls ca. 100 fm með 
innkeyrsludyrum. lofthæð 3,10 m. 
leiguval.is simi 553 9820 og 894 1022

Gistiheimili - 
Guesthouse

www.leiguherbergi.is 
1-2 manna herb.Funahöfða 

17a -19 Rvk og Dalshraun 13 
Hfj M/ baði. eldh., þurrkara og 

þvottavél. 824 4535.
Room for rent 1-2 person,.
Funahöfða 17a -19 Rvk and 

Dalshraun 13 Hfj Whith Bath, 
kitch, washing room incl. 
Uppl/info í S. 824 4535. 
www.leiguherbergi.is

 Atvinnuhúsnæði

Iðnaðarhúsnæði í 101 Reykjavík til 
leigu. Uppl. í s. 849 3230 e. kl. 13.

 Geymsluhúsnæði

geymslur.com
Geymslur frá 3990.- kr á mán. 
Í Garðabæ (hjá Ikea) og Reykjavík 
(Fiskislóð) Upphitað, vaktað & 
öryggismyndavélar. S. 555 3464.

www.geymslaeitt.is
Sér geymslur frá 5 til 17 m2. Aðgangur 
8-22 alla daga. Búslóðir - fyrirtæki - 
iðnaðarm. Upphitað og öryggisvöktun. 
S: 564-6500

Húsbílar, ferðavagnar - erum með 
geymsluhúsnæði á Suðurnesjum, 
getum tekið stór fararæki. S 898 7820

Geymsluhúsnæðið 
Auðnum II, 190 Vogar.

Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar, 
mótorhjól ofl. Uppl. í s. 864 3176.

Geymi tjaldvagna, 
fellihýsi og búslóðir.

Ímynd gæða. Fjögurra stjörnu. 14 ára 
reynsla. Í símaskrá ja.is undir: geymsla 
asgeirs eirikssonar ehf. Uppl. 897 1731 
klettar@heimsnet.is

Vetrargeymsla fyrir 
ferðavagna!

Bílar, húsbílar, hjólhýsi, fellihýsi, 
tjaldvagnar og fl. Upphitað húsnæði, 
Uppl. í s. 899 0274 og 893 5574 og á 
www.husbilageymslan.net

 Bílskúr

Húsnæði óskast
Rafvirki óskar eftir að taka á leigu 
upphitaðan rúmgóðan bílskúr (eða 
sambærilegt húsnæði) með góðu 
aðgengi. Helst í vesturbæ Kópavogs. 
Frekari upplýsingar í síma 897 2384

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

www.aksturinn.is 
 S. 694 9515

Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig að 
mér akstursmat. Uppl. í s. 694 9515 
Haukur Vigfússon.

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf 
og akstursmat. Kenni á BMW 520D. S. 
893 1560 og 587 0102, Páll Andrésson.

ATVINNA

 Atvinna í boði

 Booztbar Borgartúni
Óskar eftir að ráða starfsfólk 

í hlutastörf seinni part og 
um helgar. Einungis traust og 
heiðarlegt starfsfólk kemur til 

greina.
 Uppl. sendist á 

hilduringolfs@visir.is

Óskum e. duglegum vaktstjóra á 
Culiacan, Suðurlandsbraut. Uppl í 868 
8489 Þórir

LR óskar eftir fólki til sölu og 
markaðsstarfa. Miklir tekjumöguleikar. 
Uppl. í s 841 1448.

Veitingastaðurinn UNO óskar eftir 
starskrafti til að þjóna í sal. Um er að 
ræða kvöld og helgarvinnu. Leitum 
eftir stundvísu áreiðanlegu og hressu 
starfsfólki. Áhugasamir sendi upplýs. 
með mynd á uno@uno.is

 Atvinna óskast

Ég er 45 ára karlmaður og óska eftir 
vinnu í fiski eða á lyftara, margt annað 
kemur til greina. Er vanur, get byrjað 
strax. S. 772 5290 eða 861 5297

63 ára karlmaður lærður húsasmiður 
vantar vinnu. Margt annað kemur til 
greina. 844 7901, Guðmundur.

Vanur maður óskar eftir vinnu á sjó eða 
pípulagnir. Uppl. s. 852 2290.

 Viðskiptatækifæri

Aukavinna - Viðskipti ?
Atvinna - Viðskipti - Aukavinna. Eitt 
mest vaxandi fyrirtæki 3 ár í röð www.
lw-global.com/is eða 564 5959.

TILKYNNINGAR

 Tilkynningar

Félagsfundur í landsfélaginu Rósin, 18. 
okt kl. 20 í Stjörnugróf 29. Fundarefni. 
Landsfundurinn.

 Einkamál

Konur í ævintýraleit. Það er enn sem 
fyrr töluvert af nýjum auglýsingum 
kvenna sem leita ævintýra á Rauða 
Torginu Stefnumót. Konur auglýsa frítt 
í s. 555-4321. Karlar hlusta á augl. 
kvenna í s. 905-2000 og 535-9920.

Tilkynning um auglýsingar
uppboða sem sýslumenn halda

Frá og með 1. nóvember 2011 verður hætt að auglýsa í dag-
blöðum byrjun uppboða, sem sýslumenn halda á grundvelli 
laga nr. 90/1991 um nauðungarsölu, á fasteignum, skipum 
yfir 5 brúttótonn og skrásettum loftförum. Verða auglýsing-
arnar þess í stað birtar á vef sýslumanna á slóðinni www.
naudungarsolur.is. 
Enn um sinn verða birtar í dagblöðum auglýsingar um fram-
hald uppboða (lokasölur) á fasteignum, skipum yfir 5 brúttó-
tonn og skrásettum loftförum, svo og um uppboð á lausafé og 
öðrum eignum og réttindum. 

Bolungarvík, 14. október 2011.
E.u. 

Jónas Guðmundsson,
sýslumaður í Bolungarvík. 

Tilkynningar

Póstdreifing - Suðurhraun 1 - 210 Garðabær - Sími 585 8300 - www.postdreifing.is

Sérhæfð 
vöru-
dreifing
Við bjóðum upp á klæðskerasniðnar 
lausnir í vörudreifingu fyrirtækja. 
Hagstæð, örugg og gæðavottuð 
þjónusta. 

Hafðu samband til að fá nánari upplýsingar 
í síma 585 8300 eða 585 8330.

Alla virka daga kl. 18.00

Disovery Channel  er fáanleg í    ALLT     FRÆÐSLA     TOPPUR     LANDSBYGGÐ
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Páll Óskar
Eftirminnilegasta jólagjöfin?

„VHS vídeóspóla með öllum

bestu tónlistarmyndböndum 

Modern Talking. Fékk

hana frá vinkonu minni um 

miðjan tíunda áratuginn.

Ég á hana ennþá.“

„Jólin eru komin þegar...

...það er komin þögn.“

Sveinn Dúa
Eftirminnilegasta jólagjöfin?

„Ég á afskaplega fallega 

peysu sem mamma gaf mér 

síðustu jólin sem hún lifði. 

Hún er nú farin að slitna 

talsvert. En það er bara 

betra, það slitnar flest.“

„Jólin eru komin þegar...

…ég fer í peysuna.“

Ragga Gísla
Eftirminnilegasta jólagjöfin?

„Hringur sem Birkir gaf mér 

á okkar fyrstu jólum saman, 

fyrir 8 árum. Guðdómlega 

fallegur og pakkakortið

ekki síðra.“

„Jólin eru komin þegar...

…kirkjuklukkurnar byrja að 

hringja klukkan 18.00 á 

aðfangadag, fólk faðmast 

hlýtt og segir „Gleðileg jól 

elskan mín.““

Svala
Eftirminnilegasta jólagjöfin?

„Mamma og pabbi gáfu mér 

rosalega stórt Barbie hús 

með Barbie jeppa og 

hesthúsi þegar ég var níu 

ára og hef aldrei verið eins 

spennt yfir annari jólagjöf 

eins og þessari.“

„Jólin eru komin þegar...

…ég heyri pabba

syngja jólalögin.“

Skráning á póstlistann okkar margborgar sig · www.jolagestir.is
Vertu vinur okkar á Facebook · www.Facebook.com/jolagestir

Skráningu
lýkur á
morgun!

Taktu
þátt!
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Stöð 2, N1 og Sena standa fyrir söngkeppni fyrir unga snillinga
og sigurvegarinn kemur fram á tónleikunum 3. desember.  

Skráning á Vísir.is/jólastjarnan

· Þátttakendur syngja lag að eigin vali og senda okkur myndbandsupptöku af söngnum á Vísir.is. 

· 10 bestu söngvararnir að mati dómnefndar verða boðaðir í prufu og eftir þær mun sigurvegarinn koma í ljós.

· Ísland í dag á Stöð 2 mun fylgjast grannt með framvindunni og afhjúpa sigurvegarann þegar að því kemur.

· Dómnefnd skipa Björgvin Halldórsson, Gunnar Helgason, Jóhanna Guðrún og Jóhannes Haukur Jóhannesson.

Aldurstakmark: 16 ára og yngri 

Stórsveit Jólagesta undir stjórn Þóris Baldurssonar · Meðlimir úr Sinfóníuhljómsveit Íslands undir stjórn Roland Hartwell
Karlakórinn Þrestir undir stjórn Jóns Kristins Cortez · Gospelkór Óskars Einarssonar

Barnakór Kársnesskóla undir stjórn Þórunnar Björnsdóttur

Mugison
Eftirminnilegasta jólagjöfin?

„Kók í gleri hjá Jens

frænda á Grænhöfðeyjum

á aðfangadag - þá voru jólin 

komin í sólinni!“

„Jólin eru komin þegar...

...ég stend á laugaveginum 

að árita plötur á þorláks-

messu með heitt kakó á 

brúsa.“



N1 kynnir skemmtilegasta
tónlistarviðburð ársins

N1 korthafar geta tryggt sér miða á Jólagesti Björgvins á undan öllum

öðrum og þar að auki með 10% afslætti í sérstakri forsölu á N1.is.

N1 forsalan fer fram miðvikudaginn 19. október frá kl. 10 til miðnættis.

Forsalan okkar hefst á miðvikudaginn

3. desember í Höllinni

Það er auðvelt að nýta sér afsláttinn ef þú ert með kort frá N1. Þú ferð inn á N1.is og smellir á forsíðumyndina af

Björgvini Halldórssyni og félögum. Þar er að finna nákvæmar leiðbeiningar og miðakaup útskýrð á myndrænan hátt. 

Vinsamlegast athugið að takmarkað magn miða er í boði á þessu tilboðsverði og ekki er hægt að fá afsláttinn eftir á. 

N1 óskar viðskiptavinum sínum góðrar skemmtunar á þessum glæsilegu tónleikum!

Forgangur
og 10%

afsláttur!
Eingöngu
fyrir N1
korthafa



Lesa skal vandlega leiðbeiningar á umbúðum og fylgiseðli.
Voltaren Dolo® inniheldur 25mg kalíumdíklófenak. Notað við vægum verkjum eins og höfuðverk, tannverk, tíðaverk, gigt- og bakverk. Upphafsskammtur er 1 tafla, en síðan 1 tafla á 4-6 klukkustunda fresti, þó 
mest 3 töflur (75 mg) á sólarhring. Að hámarki 3 sólarhringar. Gæta skal varúðar hjá þeim sem eru með magasár. Einstaklingar sem eru með ofnæmi fyrir acetýlsalicýlsýru eða öðrum innihalds efnum eiga ekki að 
nota lyfið. Lyfið má ekki nota samhliða blóðþynnandi lyfjum, þvagræsilyfjum og lyfjum sem innihalda litíum, nema samkvæmt fyrirmælum læknis. Notið lyfið ekki á meðgöngu nema í samráði við lækni, en aldrei 
á síðasta þriðjungi meðgöngu.  Ef þú ert með barn á brjósti máttu eingöngu nota Voltaren Dolo í samráði við lækni. Börn yngri en 14 ára mega ekki nota Voltaren Dolo. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. 
Markaðsleyfishafi: Novartis Healtcare. Umboð á Íslandi: Artasan ehf., Suðurhrauni 12a, 210 Garðabæ.

N J Ó T U M  Þ E S S  A Ð  H R E Y F A  O K K U R

Hvað er það?

Hvernig virkar það?
Við hverju?

Voltaren Dolo
- nú tvöfalt sterkara en áður!
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BAKÞANKAR 
Júlíu 

Margrétar 
Alexanders-

dóttur

1

6 7 8

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

krossgátakrossgáta

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

LÁRÉTT
2. atlaga, 6. skammstöfun, 8. þrá, 9. 
ílát, 11. á fæti, 12. fugl, 14. einkennis, 
16. ógrynni, 17. festing, 18. hamfletta, 
20. hljóta, 21. mála.

LÓÐRÉTT
1. hjólbarði, 3. kyrrð, 4. ástir, 5. 
skjön, 7. liðsafli, 10. tillaga, 13. frost-
skemmd, 15. lítill, 16. skammstöfun, 
19. borðaði.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. árás, 6. eh, 8. ósk, 9. ker, 
11. tá, 12. kráka, 14. aðals, 16. of, 17. 
lím, 18. flá, 20. fá, 21. lita. 

LÓÐRÉTT: 1. dekk, 3. ró, 4. ástalíf, 
5. ská, 7. herafli, 10. ráð, 13. kal, 15. 
smár, 16. ofl, 19. át. 

Seljið þið 
óheilla-

óskakort?

Hmmm, ég veit ekki alveg 
með Rochdale. Þeir eru án 
miðvallarbaráttuhundsins 
Steve Morningbread sem fékk 
nýrnakast og varamaður hans, 
Roy Rubbershaft, hefur átt í 
vandræðum með sjónina og 
er með       þrálátan hiksta.

Þeir hafa reyndar ekki verið 
sterkir á útivelli síðan þeir 
seldu framherjann Flippy 
Tiptoe til Leyton Orient 
árið 1993!

Nei, bíddu 
nú aðeins!

Jú, jú, það var rétt hjá þér að 
efast. Ég man mjög vel að 

Tiptoe skipti yfir í Orient árið 
1994! Þetta var skiptidíll þar 

sem bakvarðardvergurinn 
Earl Y. Shower sem allir 

muna eftir fór í hina áttina. 
Hann meiddist á fyrstu 

æfingunni sinni!

Þetta var 
1994, 

afsakaðu 
þetta.

Skipti-
díll!

Allt í 
góðu!

Ókei.

Foreldrar mínir horfa 
algerlega fram hjá 
mínum þörfum.

Ég hef eiginlega 
verið munaðar-
laus allt mitt líf.

Ég man í fimmta bekk 
þegar mamma þín 

keypti áttatíu rúllur af 
umbúðapappír svo 
þú gætir farið með 

limósínunni á 
BK kjúkling.

Ókei, mun-
aðarlaus að 

hluta til.

Heilla-
óskakort

Solla og Hannes. Það 
lítur út fyrir að þið séuð 

með lús.

Ókei.

Það þýðir að við þurfum 
að greiða ykkur með 

sérstakri greiðu á hverjum 
degi þar til þær eru farnar.

Ókei.

Hvað 
er lús 

annars?

Lýs eru litlar 
pöddur sem lifa í 

hársverðinum 
á þér og 

sjúga blóð úr þér.

KÚL! Má 
ég eiga 
mínar?

Ég get ekki 
beðið eftir 
að segja 
afa frá 
þessu!

JÓLAGJAFA
HANDBÓKIN

KEMUR ÚT 29. NÓVEMBER

MEÐAL EFNIS 
 Í BLAÐINU:

Jólaljósin, 
kökur og sætindi,
skraut og föndur, 
matur og borðhald
jólasiður og venjur

Bókið auglýsingar tímanlega: 
Benedikt Freyr Jónsson
S: 512 5411, gsm 823 5055
benediktj@365.is

Ívar Örn Hansen 
S: 512 5429 , gsm 615 4349
ivarorn@365.is

Sigríður Dagný 
S: 512 5462, gsm 823 3344
sigridurdagny@365.is 

Skeggkeppni fór fram í síðustu viku í 
Pennsylvaníu í Bandaríkjunum. Keppnin 

er árviss viðburður vestanhafs þar sem 
karlmenn með mismunandi yfirvara-, höku- 
og alskegg keppa sín í milli í nokkrum 
flokkum.

UM leið og karlmennirnir berjast um 
titlana leita um 30 milljónir bandarískra 
kvenna mismunanda leiða við að fjarlægja 
sín yfirvara- og geitaskegg, að jafnaði einu 
sinni í viku. Eitt best falda leyndarmál 
bandarískra sem og kvenna víða annars 

staðar í heiminum er skeggvöxtur þeirra, 
sem er þó alls ekki fágætt fyrirbæri. 
Skeggvöxturinn er ekki bara manns 
eigin óheppni, að því er maður kann að 
halda. Ástæðan fyrir því að ég veit ekki 
af hinum konunum er sú að konan í næsta 
húsi, með hökuplokkara fyrir framan 
spegilinn í þessum töluðu orðum, heldur 
líka að þetta sé einstakt lánleysi í lífinu. 
Þöggun skeggbroddanna er ómeðvitað, 

sameiginlegt átak kvenna um allan heim.

ÉG hélt að svona vöxtur tengdist yfir-
leitt truflun í hormónabúskap, haf-

andi sjálf reynt slíkt fyrir tveimur 
árum, en svo er ekki samkvæmt 
þeim úttektum sem ég gluggaði 
í. Oftast er vöxturinn eðlilegur 
fylgifiskur þess að eldast.

SALMA Hayek skartar mjög töff yfirvara-
skeggi sem því miður nýtur sín ekki vel 
á ljósmyndum, sem gæti stafað af því að 
eitthvað sé búið að laga þær til. Góð vin-
kona mín gat hins vegar sagt mér frá og 
lýst í smáatriðum dýrðlegu yfirvaraskeggi 
Hayek en hana hitti hún í eigin persónu 
á blaðamannafundi í Sviss fyrir örfáum 
árum. Skeggið var stór partur af kynþokka 
hennar og gerði hana einstaka og eftir-
minnilega. Við getum kannski ekki allar 
líkt eftir skeggmyndun Sölmu en það er von 
að hún geti greitt götu skeggsins og látið 
menn eins og einhvern Clement af Alex-
andríu, sem sagði skegg vera tákn um aug-
ljósa yfirburði karlmannsins, éta sinn hatt.

SJÁLF sér Salma ekki fegurðina í skegg-
inu en hún jók vöxt þess með því að raka 
sig fyrir hlutverk Fridu Kahlo árið 2002 en 
rakstur er góð leið til að gera skeggrótina 
grófa. Öðru hverju burðast hún því við að 
vaxa andlitið og segist óttast að líta út eins 
og Bjarnabófi þegar hún verður eldri. Ég 
hef alltaf treyst tískuvitund Madonnu og 
hún hefur bannað dóttur sinni, Lourdes 
Mariu, að vaxa á sér andlitið en Lourdes 
er með fallegt yfirvaraskegg. Það er því 
kannski von að það sé ekki langt í að heim-
urinn sjái fegurðina í skegginu. Og keppt 
verði í kvennaflokki á heimsmeistara-
mótinu sem fram fer í Austurríki.

Fegurð skeggsins



Tíminn er

Skoðaðu nýja vefsíðu!
www.raudikrossinn.is

Já, það er rétt!

Meðal sjálfboðaliðaverkefna okkar eru:

gerast sjálfboðaliði
gerast félagi
gerast MANNVINUR
styrkja starfið með fjárstuðningi
gefa föt

Sjálfboðaliðar Rauða krossins
vinna óeigingjarnt hjálparstarf í þágu samfélagsins. Að vera 
sjálfboðaliði Rauða krossins er mjög gefandi og skemmtilegt 
og það er alltaf pláss fyrir gott fólk. Þú getur látið gott af þér 
leiða með því að: 

Hjálparsími Fata-
söfnun
Rauða krossins

Athvörf
Félagsvinir

Frú Ragnheiður Neyðarvarnir

Tombólubörn

Prjónahópar

Heimsóknavinir Göngum
til góðs
landssöfnun

Rauða krossins
Rauða krossins

dýrmætur

Stoltur styrktaraðili:
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MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS
 CAFÉ/BAR, opið 17-23 / www.bioparadis.is / midi.is

VERTU FASTAGESTUR!
Ódýrara í bíó með aðgangskortum!

MÁNUDAGUR: MIDNIGHT IN PARIS 18:00, 20:00, 22:00 
 PARADOX 18:00, 20:00, 22:00  JÓN OG SÉRA JÓN 

18:00, 20:00  SVINALANGORNA 18:00, 22:00  MY 
PERESTROIKA (FRÍTT INN) 20:00  CARLOS 22:00                                                                  
ÍSLENSKUR TEXTI. ENGLISH SUBTITLES.

Föstudagur og og laugardagur

VIÐAMESTA FRUMSÝNING ÍSLANDSSÖGUNNAR!
FYRSTA ÍSLENSKA TEIKNIMYNDIN Í 3-D

FRÁBÆR SKEMMTUN FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA!

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ

BORGARBÍÓ

5%NÁNAR Á MIÐI.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS

GLERAUGU SELD SÉR 5%

ÞÓR 3D / 2D KL. 6 L
KILLER ELITE  KL. 10  16 
BORGRÍKI  KL. 8 - 10  14
ELDFJALL  KL. 8  L

ÞÓR 3D ÍSL.TAL  KL. 5.50  L
BORGRÍKI  KL. 8 - 10  14
MIDNIGHT IN PARIS  KL. 5.30 - 8 - 10.30 L
WHAT´S YOUR NUMBER  KL. 5.40 - 8  12
ELDFJALL  KL. 5.45 - 8 - 10.15  L
ABDUCTION  KL. 10.30  12

ÞÓR 3D ÍSL. TAL  KL. 3.40 - 5.50  L
ÞÓR 3D LÚXUS ÍSL. TAL  KL. 3.40 - 5.50  L
ÞÓR 3D ENSKT TAL  KL. 8  L
ÞÓR 2D ÍSL. TAL  KL. 3.40 - 5.50  L
BORGRÍKI  KL. 6 - 8 - 10  14
BORGRÍKI LÚXUS  KL. 8 - 10  14
WHAT´S YOUR NUMBER  KL. 8 - 10.20  12
KILLER ELITE  KL. 8 - 10.30  16
RAUÐHETTA 2 3D ÍSL.TAL  KL. 3.40  L
JOHNNY ENGLISH REBORN  KL. 5.45 - 10.15  7
STRUMPARNIR 3D ÍSL.TAL  KL.3.30  L

BORGRÍKI 6, 8 og 10

ÞÓR - 3D 6

KILLER ELITE 8 og 10.15

ABDUCTION 10.15

JOHNNY ENGLISH 6

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

K.I. - Pressan.is

Þ.Þ - FRÉTTATÍMINN

www.laugarasbio.is
-bara lúxus   sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar

EL DESEO kynnir mynd eftir

H U G H  J A C K M A N

����
ENTERTAINMENT WEEKLY

����
EMPIRE

FRÁBÆR TÓNLIST
MÖGNUÐ DANSATRIÐI

Glænýtt ævintýri um 
bangsann sem allir elska

ÓTRÚLEGA FRUMLEG OG ÓÚTREIKNANLEGA SAGA 
MYND SEM KEMUR STANSLAUST Á ÓVART

ÁLFABAKKA EGILSHÖLL

V I P

V I P

12

12

L

L

L

L

7

AKUREYRI

12

10

L

L

BANGSÍMON kl.   6  2D
FOOTLOOSE kl.   8 - 10:20 2D
ALGJÖR SVEPPI kl.   6  2D
REAL STEAL kl.   8 - 10:20 2D

10

L

L

L

L

L

L

L

L

16

16

16

12

12

KRINGLUNNI
10

FOOTLOOSE kl. 5:40 - 8 - 10:30 2D
BANGSÍMON M/ ísl. Tali kl. 6 2D
REAL STEEL kl. 8 - 10:30 2D
REAL STEEL Luxus VIP kl. 5:30 - 8 - 10:30 2D
CONTAGION kl. 8 - 10:30 2D
JOHNNY ENGLISH kl. 5:50 - 8 - 10:10 2D
DRIVE kl. 8 2D
ALGJÖR SVEPPI kl. 6  2D
CRAZY, STUPID, LOVE kl. 10:30 2D

FOOTLOOSE kl. 8 - 10:30 2D
THE SKIN I LIVE IN kl. 5:40 - 8 - 10:30 2D
BANGSÍMON M/ ísl. Tali kl. 6 2D
REAL STEEL kl. 10 2D
KONUNGUR LJÓNANNA - 3D M/ ísl. Tali kl. 6 3D
THE LION KING - 3D ótextuðu M/ Ensku. Tali kl. 8 3D

ÞÓR: HETJUR VALHALLAR m/ísl tali kl. 5:40
FOOTLOOSE kl. 8 - 10:30
BANGSÍMON m/ísl tali kl. 5:40
REAL STEEL kl. 8 - 10:40
ALGJÖR SVEPPI m/ísl tali kl. 5:40
DRIVE kl. 8 - 10:20
THE LION KING m/ísl tali kl. 5:40
CRAZY, STUPID, LOVE kl. 8
CONTAGION kl. 10:30

12

14

KEFLAVÍK

FOOTLOOSE kl. 8 - 10:20 2D

BORGRÍKI m/ísl.tali kl. 8 - 10:10 2D

 ★★★★

Esmerine
Kaldalón í Hörpu

Hörpufjör í Hörpu
Montreal-bandið Esmerine hreif 
áhorfendur með sér um leið og 
sveitin hóf leik. Tónlist sveitarinnar 
er að mestu leikin á selló, hörpu og 
ýmis ásláttarhljóðfæri, til að mynda 
sílafón, og sver sig í ætt við ýmsar 
síðrokksveitir og indíbönd frá Kanada.

Lög sveitarinnar eru löng og 
kaflaskipt; mörg hver þrælflott en 
það er ekki mikið stuð í þeim. Patrick 
Watson, gamall kunningi Airwaves-
hátíðarinnar, spilaði á píanó og söng 
í tveimur lögum. Þá bættist auk þess 
gítarleikari í hópinn. Um leið og lögin 
fengu þennan aukna kraft tók sveitin 
flugið og hápunkti tónleikanna var 
náð. - hdm

 ★★★★

Ghostigital
Faktorý

Harðasta bandið
Tónleikar Ghostigital hafa verið einn 
af hápunktum Airwaves undanfarin 
ár og það varð engin breyting á því 
á árinu 2011. 

Þeir Einar Örn og Curver spiluðu 
klukkan níu á laugardagskvöldið á 
aðalsviðinu á Faktorý og staðurinn 
troðfylltist á meðan þeir voru að 
spila. Þeir voru lengst af fimm á 
sviðinu. Auk forsprakkanna tveggja, 
sem heyrist alltaf langmest í, voru 
Gísli Galdur á plötuspilara, Frosti 
Logason á gítar og Hrafnkell Flóki 
sonur Einars Arnar sem blés í 
trompet og dansaði, en hljómsveitin 
hans Captain Fufanu tók við þegar 
Ghostigital hafði lokið sér af. 

Það er alltaf sami krafturinn í 
töktunum hans Curvers og for-
maður menningar- og ferðamála-
ráðs er alltaf jafn ýktur og skemmti-
legur í framlínunni. Nýju lögin lofa 
góðu. Ghostigital er enn harðasta 
hljómsveit Íslands, a.m.k. þangað 
til einhver getur sannfært mig um 
annað! - tj

 ★★★★★

Sinead O‘Connor
Fríkirkjan

Spilað á allan tilfinningaskalann
Það var mikil stemning í Fríkirkjunni þegar írska stjarnan Sinéad O‘Connor 
spilaði þar á föstudagskvöldið með tveimur aðstoðarmönnum, gítar-
leikara og hljómborðsleikara. Sinéad var í fínu formi og náði mjög sterkum 
tengslum við tónleikagesti, sérstaklega þegar leið á tónleikana. Hún er 
frábær söngkona og textahöfundur og flutti lögin sín af mikilli tilfinningu 
sem kallaði margoft fram gæsahúð hjá áhorfendum sem fylltu kirkjuna.

Trúarbrögðin hafa verið Sinéad hugleikin allan ferilinn. Samband hennar 
við kaþólsku kirkjuna hefur alltaf verið  erfitt, ekki síst eftir að hún reif mynd 
af páfanum í beinni útsendingu í sjónvarpsþættinum Saturday Night Live 
árið 1992 til þess að mótæla kynferðislegri misnotkun sem var látin við-
gangast innan kirkjunnar. Það var greinilega sérstök upplifun fyrir Sinéad að 
spila í kirkju og hún vísaði oft til þess í kynningum á milli laga.

Sinéad spilaði lög frá öllum ferlinum á tónleikunum í Fríkirkjunni, t.d. lög 
af væntanlegri plötu sem kemur út í febrúar, lög af plötunni Theology sem 
kom út 2007 og eldri lög, m.a. The Emperor‘s New Clothes, Three Babies, 
Black Boys on Mopeds og ofursmellinn Nothing Compares To U sem 
hún tileinkaði yngsta syni sínum sem hún sagði að kallaði það alltaf The 
Backyard Song.

Tónleikar Sinéad O‘Connor áttu að standa yfir í klukkutíma, en hún 
spilaði í tvo. Hún var mjög persónuleg í kynningum og spilaði inn á allan 
tilfinningaskalann, bæði með söng og kynningum. Þegar á leið grínaðist hún 
mikið og salurinn fylgdi henni algjörlega, veltist um af hlátri og klappaði og 
stappaði.

Sinéad O‘Connor er einstök listakona. Hún hefur ekki verið mikið í sviðs-
ljósinu síðustu ár, en hún sýndi það á tónleikunum í Fríkirkjunni að hún á 
svo sannarlega enn heima þar. - tj

 ★★★

Samaris
Faktorý

Öruggari 
og þéttari
Það var ágæt mæting þegar tríóið 
Samaris spilaði á neðri hæðinni á 
Faktorý á laugardagskvöldið. Hljóm-
sveitin er orðin mun þéttari og 
öruggari heldur en hún var þegar ég 
sá hana spila síðasta vor. 

Tónlistin þeirra er afbrigði af 
trip-hoppi tíunda áratugarins með 
áhrifum frá nýrri stefnum eins og dub 
step og svo einhverju sem kemur frá 
þeim sjálfum. Hljómurinn í klarin-
ettinu sem Áslaug Rún Magnúsdóttir 
spilar á setur skemmtilegan blæ á 
tónlistina. Kannski klarinett verði 
næsta æðið í indíbransanum? -tj

 ★★★★

tUnE-yArDs
Nasa

Brjáluð stemning
Það var risavaxin biðröð fyrir utan 
Nasa þegar tUnE-yArDs spilað þar 
klukkan hálf tólf á föstudagskvöldið 
og þeir sem höfðu náð inn voru 
margir trylltir af gleði. 

tUnE-yArDs er mjög skemmtileg á 
tónleikum. Hún leikur sjálf á trommur 
og syngur og hljóðritar bæði söng og 
takta og spilar þá jafnóðum (notar 
fótpedala til að stjórna aðgerðum!) 
og svo spilar hún á úkúleleið sitt. 
Með henni á Nasa var bassaleikari 
og tveir saxófónleikarar. Áhorfendur 
sungu með hástöfum í lögum eins 
og Gangsta og You Yes You en 
hápunkturinn var lagið Bizness. 
Þegar saxófónarnir spiluðu upphafs-
tónana í því brjálaðist salurinn og ótal 
myndavélasímar fóru á loft. - tj

FLOTTUR ENDASPRETTUR

PERSÓNULEG SINÉAD Írska söngkonan fékk áhorfendur til að veltast um af hlátri, klappa og stappa af hrifningu á föstudags-
kvöldið.  FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR
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 ★★★

Dad Rocks
Kaldalón í Hörpu

Huggulegt
Snævar Njáll Albertsson býr í 
Danmörku og kallar sig Dad Rocks! 
Með honum á sviðinu í Kaldalóns-
salnum voru tveir fiðluleikarar, tveir 
trompetleikarar og einn selló-
leikari en trommuleikarinn átti ekki 
heimagengt frá Danmörku. Snævar 
Njáll var öruggur á sviðinu og sagði 
skemmtilega frá tilurð laganna sinna, 
sem fjölluðu um bleyjuskiptingar, 
unglinga og alls kyns hversdagslega 
hluti. Dad Rocks! spilaði huggulegt 
kassagítarpopp og sýndi á köflum 
fimi sína á gítarinn.  - fb

 ★★

Dungen
Hafnarhúsið

Vonbrigði
Lélegur hljómur Hafnarhússins eyði-
lagði lítið fyrir HAM, en fór illa með 
sænsku hipparokkarana í Dungen. 
Tónleikar hljómsveitarinnar byggðust 
mikið upp á spunakenndum hljóð-
færaleik, en erfitt reyndist að greina 
tónlistina þar sem bassinn virtist hafa 
skitið yfir tónleikana. Svo lélegur var 
hljómurinn.

Hápunktur tónleikanna var eflaust 
smellurinn Panda af plötunni Ta Det 
Lugnt, en þrátt fyrir ótvíræða hæfi-
leika meðlima Dungen þá stóðu tón-
leikarnir ekki undir væntingum.  - afb

 ★★★★

Ham
Hafnarhúsið

Dísilvélin
Hljómurinn í Hafnarhúsinu á 
föstudagskvöld var lélegur. Það kom 
lítið niður á tónleikum HAM sem er 
einhvers konar þungarokkvél. Vélin 
hökktir lítið og keyrir áfram á dísilolíu 
með tilheyrandi hávaða og látum. 
Lögin Dauð hóra, Mitt líf og Ingimar 
eru orðin klassík, þrátt fyrir að stutt 
sé síðan þau komu út á plötu og 
áhorfendur sungu með af lífsins sálar 
kröftum.

HAM er stórkostleg hljómsveit og 
flutti stóran hluta af nýju plötunni, 
Svik, harmur og dauði. Hljómsveitin 
blandaði eldra efni smekklega saman 
við svo úr varð bragðgóður rokkgraut-
ur. David Fricke, aðalritstjóri Rolling 
Stone, mætti á svæðið og spurður 
hvernig hann kunni að meta HAM 
sagðist hann elska hljómsveitina, sem 
hann var að sjá í fyrsta skipti. Það 
skildi þó ekki fara svo að HAM yrði 
„meikhljómsveit“ Iceland Airwaves í 
ár, 25 árum of seint?  - afb

 ★★★★★

John Grant
Norðurljós í Hörpu

Stórkostlegur 
sögumaður
John Grant var ekkert að klæða sig 
upp fyrir tónleika sína í Hörpu. Hann 
settist fyrir framan flygilinn með 
lopahúfu á hausnum og hamraði inn 
æðislegar melódíur í tæpan klukku-
tíma.

Grant er frábær sögumaður og 
sýndi fimi sína milli laga. Sagði frá 
erfiðum uppvaxtarárum, en hann 
uppgötvaði mjög snemma að hann 
er hommi og taldi lengi að það væri 
synd. Lög eins og Sigourney Weaver 
hljómuðu stórkostlega og frábærir 
textarnir nutu sín vel. Einlægni John 
Grant og áhrif eru svo yfirþyrmandi 
og ég heyrði af ungum manni sem 
fór á tónleika hans á Kexi og gat ekki 
stillt sig um að hringja í móður sína 
og segja henni að hann elskaði hana 
þegar flutningurinn stóð sem hæst.

Hann endaði tónleikana á því að 
lýsa yfir löngun sinni til að heimsækja 
landið á ný. Ég vona að hann geri 
það fyrst, enda voru tónleikarnir 
óaðfinnanlegir.  - afb

 ★★★★

Of monsters and Men
Norðurljós í Hörpu

Varla feilnóta
Of Monsters and Men sýndi í Norður-
ljósasalnum af hverju hún er vinsæl-
asta hljómsveit landsins um þessar 
mundir. Fullt var út úr dyrum eins og 
búast mátti við og stemningin var 
eftir því. Tíu manns voru á sviðinu og 
spilamennskan var þétt og hljómur-
inn einkar góður. Hið gríðarvinsæla 
Little Talks fékk bestu viðtökurnar 
en önnur lög voru ekki síðri. Sveitin 
spilaði eins og hún hefði verið starf-
andi í áraraðir og mátti varla á milli 
sjá hvort þarna væri á ferðinni frægt 
erlent band eða krakkar sem eru að 
stíga sín fyrstu skref í tónlistinni.  - fb

 ★★

Puzzle Muteson
Iðnó

Lágstemmt
Fyrsta plata Bretans Puzzle Muteson 
kom út í sumar hjá íslensku útgáfunni 
Beedroom Community. Salurinn í 
Iðnó var troðfullur og með Puzzle á 
sviðinu voru sjö manns, þar á meðal 
píanóleikarinn Daníel Bjarnason. 
Sjálfur sat forsprakkinn fremst með 
kassagítarinn í hendi og söng með 
fallegri rödd sinni lágstemmd lögin. 
Eini gallinn var sá að kliðurinn í 
salnum var fullmikill og komst margt 
af því ágæta sem gert var uppi á 
sviðinu ekki nógu vel til skila.
  - fb

 ★★★

Tonik
Faktorý

Tónar og litir
Anton Kaldal Ágústsson er búinn að 
búa til raftónlist undir nafninu Tonik 
í nokkur ár. Hann var fyrsta atriðið á 
dagskránni á Faktorý á laugardags-
kvöldið. Þegar ég mætti á staðinn var 
hann í góðum fíling á sviðinu ásamt 
bassaleikara. Tónlist Toniks hljómaði 
mjög vel í þessu frábæra hljóðkerfi 
sem var á staðnum og henni fylgdi 
einföld, en vel útfærð ljósasýning, en 
eitt af því sem Tonik segist vera að 
vinna með er samband lita og tóna. 
Fín byrjun á kvöldinu.
 -tj

 ★★★★

Ólafur Arnalds
Norðurljós í Hörpu

Upplifun
Ólafur Arnalds á augljóslega stóran 
hóp erlendra aðdáenda. Þeir voru í 
meirihluta í Hörpunni á laugardags-
kvöld og fögnuðu innilega hverju 
einasta lagi. 

Flutningur Ólafs og hljómsveitar 
hans var frábær. Tónlistin er hugljúf 
klassík en hann kryddar hana með 
smáum skömmtum af popp- og raf-
tónlist og það er sannarlega upplifun 
að sjá hann á tónleikum.  - afb

Hverfisgata 56, 101 Reykjavík
Sími: 552 1630  

 
Opið:  

sun.-fim. 18:00 - 22:00   
fös. og lau. 18:00 - 23:00 www.austurindia.is

Indverjum duga ekki færri en fimm dagar til að 
halda upp á hátíð ljóssins, Diwali, sem nú á hug 
þeirra og hjörtu. 

Við hjá Austur-Indíafjelaginu viljum færa örlitla 
birtu inn í byrjun vetrar og bjóðum því upp á 
sérstakan fimm rétta Diwali-hátíðarmatseðil í 
október á afar góðu verði: 4.990 kr. alla daga. 

Borðapantanir í síma 552 1630.

Hátíð ljóssins hjá 
     Austur-Indíafjelaginu

DIWALI
hátíðarmatseðill 

4.990 kr.

Fimm rétta

FORRÉTTUR

Pather Ka Murgh
Hlóðagrillaður kjúklingur í  

kraftmikilli maríneringu, borinn fram 
með kóríander-chutney. 

Lostæti úr hringiðu Hyderabad!

AÐALRÉTTIR

Murgh Rogan Josh
Hægeldaðar kjúklingalundir í himneskri 

sósu með kanil, kardimommum og 
negul. Eftirlætisréttur frá Norður-Indlandi.

og

Gosht Mussalam
Grillað lambafillet og ríkulega marínerað 

með engiferi, hvítlauk, kókos, chillí, 
kóríander og svörtum pipar. Gömul 

uppskrift frá konungsdæminu  
Avadh í Norður-Indlandi

og

Rajma
Nýrnabaunir eldaðar í ljúfri sósu með 

túrmerik, kóríander, garam masla og chillí. 
Réttur sem þorri manna í Norður-Indlandi 

gæti ekki lifað án!

MEÐLÆTI

Raitha
Heimalöguð jógúrtsósa með 

gúrkum og kryddblöndu

og

Basmati hrísgrjón 
og

Naan brauð 
Gómsæti úr Tandoori-ofninum

EFTIRRÉTTUR

Crème Brulée
Indversk útgáfa af þessum klassíska rétti 

með ferskjum og engiferi
Chandrika Gunnarsson hjá 

Austur-Indíafélaginu býður gesti 
velkomna á Diwali, hátíð ljóssins.
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sport@frettabladid.is

100 HEIÐAR HELGUSON  náði merkum áfanga á ferli sínum um helgina er hann 
skoraði sitt 100. mark í enska boltanum. Markið var stórglæsilegt þó svo Heiðar hafi 
örugglega ætlað að gefa boltann fyrir. Hann hafnaði þó í markhorninu, óverjandi.

FÓTBOLTI Stórmeistarajafntefli varð 
í stórleik Liverpool og Man. Utd 
um helgina. Man. City nýtti tæki-
færið og hrifsaði toppsætið í ensku 
úrvalsdeildinni af grönnum sínum. 
Arsenal losaði sig aðeins frá botn-
inum með góðum sigri á Sunder-
land.

„Rooney var niðurbrotinn 
maður eftir bannið sem hann fékk 
í vikunni. Hann gæti misst af EM 
og því er erfitt að kyngja,“ sagði 
Sir Alex Ferguson, stjóri Man. 
Utd, um þá ákvörðun að skilja 
Rooney eftir á bekknum. United 
var ekki svipur hjá sjón í leikn-
um og De Gea markvörður bjarg-
aði liðinu ítrekað. Gerrard skoraði 
umdeilt mark fyrir Liverpool þar 
sem Ryan Giggs þorði ekki verða 
fyrir boltanum. Patrice Evra hefur 
síðan sakað Luiz Suarez, leikmann 
Liverpool, um kynþáttafordóma. 

„Hernandez bjargaði okkur 
enn og aftur. Skrtel var að kyrkja 

hann en honum tókst að losa sig og 
skora. Þessi drengur getur alltaf 
skorað. Hann er ótrúlegur,“ sagði 

Ferguson. Leikmenn Man. City 
létu dramatíkina í kringum Carlos 
Tevez ekki trufla sig of mikið því 

þeir rúlluðu yfir Aston Villa. „Ég 
er afar ánlægður með það hvern-
ig Balotelli hefur stigið upp fyrir 
okkur núna. Hann getur breyst 
á augnabliki en er á réttri leið,“ 
sagði Roberto Mancini, stjóri City, 
sem þarf að treysta á Balotelli þar 
sem Tevez spilar ekki og Aguero 
er meiddur.

Robin van Persie var hetja Arse-
nal í gær er hann tryggði liðinu 
sigur á Sunderland með tveimur 
mörkum. Síðara markið kom beint 
úr aukaspyrnu. 

„Það var mikið sjálfstraust hjá 
mér í dag. Ég hef ekki verið nógu 
ánægður með sjálfan mig þar sem 
ég hef klúðrað mörgum færum,“ 
sagði Van Persie en hann er ekki 
á förum frá félaginu.

„Það er mikið skrifað um það og 
allt kjaftæði. Það er enginn eins 
skuldbundinn þessu félagi og ég,“ 
sagði Van Persie ákveðinn.

 - hbg

Gerrard kom til baka með stæl á meðan Rooney fór á bekkinn – Man. City skaust á toppinn:

Ferguson treysti ekki Rooney til að spila

ÞVÍLÍK ENDURKOMA Gerrard fagnar hér markinu sínu sem kom beint úr aukaspyrnu.
 NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

FÓTBOLTI „Þjóðverjarnir eru svo 
skipulagðir að þeir vildu vita í lok 
ágúst hvort ég ætlaði að koma. 
Það var samt ekki skrifað undir 
neina samninga fyrr en um dag-
inn,“ sagði Margrét Lára Viðars-
dóttir, nýjasti liðsmaður Turbine 
Potsdam. Margrét Lára skrifaði 
undir eins árs samning við félagið 
með möguleika á eins árs fram-
lengingu.

„Félögin voru búin að komast 
að samkomulagi um kaupverð í 
ágústglugganum en ég vildi ekki 
fara þá. Ég vildi fá að klára tíma-
bilið með Kristianstad. Félagið var 
samt sem áður til í að fá mig sem 
er jákvætt,“ sagði Margrét en hún 
hefur undanfarin þrjú ár leikið 
með sænska félaginu Kristians-
tad. Hún endaði tímabilið þar um 
helgina með því að skora þrennu.

„Þjálfari Potsdam hefur mikla 
trú á mér og þess vegna var hann 
til í að bíða. Hann ætlar að nota 
mig sem sóknarþenkjandi miðju-
mann í 3-4-3 leikkerfi. Hann vill 
spila sóknarbolta og ég held að 
leikstíll liðsins henti mínum leik-
stíl vel. Ég veit samt að þetta verð-
ur ekkert auðvelt. Það eru heimsk-
lassaleikmenn í hverri stöðu og ég 
þarf að hafa fyrir því að komast í 
liðið og nýta þau tækifæri sem ég 
fæ almennilega.“

Margrét Lára verður ekki lög-
leg hjá félaginu fyrr en í janúar 
en má þó spila bikarleiki. Hún fær 
því kærkomna hvíld núna áður en 
alvaran byrjar í Þýskalandi.

„Þetta er búið að vera langt og 
strangt tímabil og ég er rosalega 
þreytt. Ég er líka að koma mér 
upp úr erfiðum meiðslum og þarf 
mína hvíld. Auðvitað verður erfitt 
að koma inn á miðju tímabili en ef 
ég stend mig vel þá hlýt ég að fá 
mín tækifæri.“

Eyjastúlkan neitar því ekki að 
það sé ákveðinn draumur að ræt-
ast með því að ganga í raðir Pots-
dam. Liðið hefur unnið deildina 
þrjú ár í röð og verið í úrslitum 
Meistaradeildar síðustu tvö ár. 
Liðið vann Meistaradeildina 2010.

„Ég hef alltaf sagt að ef ég færi 
til Þýskalands færi ég til Turbine 
Potsdam. Það er því draumur að 
rætast hjá mér. Liðið er margfald-
ur Þýskalands- og Evrópumeistari. 
Þetta er stórt skref fyrir mig og 
íslenskan kvennafótbolta,“ sagði 
Margrét Lára en þetta er ekki 
bara skref upp á við varðandi fót-

boltann því tekjurnar hækka líka 
umtalsvert.

„Ég hækka launin mín umtals-
vert og hef aldrei fengið slíkan 
samning. Ég er því líka að brjóta 
ákveðið blað í þeim efnum og von-
andi opnar þetta leiðina fyrir fleiri 
íslenska leikmenn í framtíðinni,“ 
sagði Margrét en hún vill þó ekki 
gefa upp hvað verið sé að greiða í 
þýska boltanum.

„Ég hef það fínt. Það er ekki 
hægt að bera mig og Gylfa 

Sigurðs son hjá Hoffenheim saman. 
Ég er ekkert að fara að kaupa mér 
kvóta og skip,“ sagði Margrét Lára 
létt en sagði þó að hún gæti lifað 
vel af þeim launum sem hún fengi 
í Þýskalandi.

„Það eru fimm ár síðan ég fór 
síðast til Þýskalands. Þá var ég 
mun óþroskaðri á flestum sviðum 
en núna er ég tilbúin og spennt 
fyrir slagnum sem bíður. Þetta 
verður erfitt en ég ætla að standa 
mig.“ henry@frettabladid.is

DRAUMUR AÐ RÆTAST
Margrét Lára Viðarsdóttir hefur skrifað undir samning við þýska félagið Tur-
bine Potsdam. Um er að ræða eitt besta félagslið heims. Margrét segir þetta 
vera einstakt tækifæri og að þessu sinn sé hún klár í slaginn fyrir Þýskaland.

ENGIN OFURLAUN Margrét Lára er að gera sinn besta samning en segist þó ekki hafa 
efni á því að kaupa skip og kvóta. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FÓTBOLTI Eiður Smári Guðjohnsen 
spilar ekki fótbolta aftur fyrr en 
í fyrsta lagi í mars eftir að hafa 
tvíbrotnað á sköflungi í leik gegn 
Olympiakos um helgina.

Eiður lenti í slæmu samstuði 
við markvörð Olympiakos undir 
lok fyrri hálfleiks með þessum 
skelfilegu afleiðingum.

Eiður fór í aðgerð vegna 
meiðslanna í gær.   - hbg

Eiður Smári fótbrotinn:

Frá í fjóra til 
fimm mánuði

SLYS Eiður Smári er hér við það að 
lenda í samstuðinu þar sem hann 
brotnaði. MYND/INTIME

HANDBOLTI Afturelding sigraði í 
gær sinn fyrsta leik í N1-deild 
karla þegar liðið sigraði Gróttu, 
26-25, á Seltjarnarnesinu í hörku-
leik sem var spennandi alveg 
fram á síðustu sekúndu.

„Ég hefði viljað jafna leikinn 
hérna í lokin,“ sagði Guðfinnur 
Kristmannsson, þjálfari Gróttu, 
eftir tapið gegn Aftureldingu í 
gær. „Mér fannst dómar hérna í 
restina falla á móti okkur. Brot á 
síðustu sekúndu á að vera beint 
rautt spjald og það hefði verið 
eðlilegt að fá 3-4 sekúndur til að 
jafna leikinn.“

„Þetta var nauðsynlegur sigur 
upp á framhaldið að gera. Það er 
virkilega erfitt að kveðja þessa 
stráka, en góður maður tekur 
við liðinu og útlitið er bjart í 
Mosfellsbænum,“ sagði Gunnar 
Andrésson, þjálfari Afturelding-
ar, eftir sigurinn en hann lét af 
störfum eftir leikinn.  - sáp

N1-deild karla:

Gunnar kvaddi 
með sigri

HINGAÐ OG EKKI LENGRA Gróttumenn 
komust lítt áfram. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

KÖRFUBOLTI Grindvíkingar unnu 
annan leik sinn í röð þegar 
þeir unnu 95-73 sigur á Fjölnis-
mönnum í Grafarvoginum í gær. 
Grindvíkingar náðu forskotinu 
eftir aðeins nokkrar sekúndur og 
héldu því út hálfleikinn. 

Fjölnismenn komu sterkir inn í 
seinni hálfleik og minnkuðu mun-
inn verulega en eftir það tóku 
Grindvíkingar við sér og juku 
smátt og smátt forskot sitt sem 
þeir slepptu aldrei frá upphafs-
mínútunni.  

„Ég er ánægður með hvernig 
menn lögðu sig fram hér í kvöld, 
við náðum strax forystunni sem 
setti svolítið tóninn,“ sagði Helgi 
Jónas Guðfinnsson, þjálfari 
Grindavíkur eftir leikinn. 

„Þeir ná að komast niður fyrir 
tíu stiga múrinn í þriðja leikhluta 
en við vorum fljótir að svara til 
baka með góðum kafla og það 
átti stóran hluta í sigrinum.  Ef 
við mætum tilbúnir í hvern leik 
eins og við gerðum hér í kvöld þá 
gefum við okkur góðan mögu-
leika á að vinna alla leiki.“ 

„Það er alltaf erfitt að tapa, við 
grófum okkur djúpa holu í fyrsta 
leikhluta og gegn góðu liði eins og 
Grindavík áttu alltaf erfitt með 
að vera að eltast við jafn stórt 
forskot,“ sagði Örvar Kristjáns-
son, þjálfari Fjölnis.  

„Við erum búnir að byrja illa í 
báðum leikjunum, við ætluðum að 
reyna að gera betur en í síðasta 
leik en við gáfum frá okkur of 
mikið forskot. Strákarnir héldu 
þó áfram að berjast og ég er stolt-
ur af því. - kpt

Iceland Express-deild karla:

Auðvelt hjá 
Grindvíkingum

SEIGUR Þorleifur Ólafsson laumar sér 
hér fram hjá varnarmanni Fjölnis.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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VILLIBRÁÐARVEISLA
Á GRILLINU

Í nóvember býður Grillið upp á sannkallaða villibráðarveislu. 
Hægt er að velja á milli þriggja, fjögurra og sjö rétta 
matseðla og meðal þess sem er á boðstólum eru sérvaldir 
villifuglar og íslenskt hreindýr.

Metnaðarfullir matreiðslumenn og úrvalsþjónusta 
gera Grillið að veitingastað á heimsvísu. 

Hafðu samband í síma 525 9960 og tryggðu þér einstakt 
kvöld á einstökum stað.

Radi s son BLU Hóte l  Saga • 8.  hæð • s imi 525 9960 • w w w.gr i l l id. i s  
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Saga Hotel

Tímaritið Gestgjafinn 

valdi Grillið veitingastað 

ársins 2010.

Iceland Express-deild karla:
Fjölnir-Grindavík   76-95
Fjölnir: Calvin O‘Neal 22, Nathan Walkup 16 /8 
fráköst, Ægir Þór Steinarsson 10, Árni Ragnarsson  
9, Arnþór Freyr Guðmundsson 6, Trausti Eiríksson 
6, Jón Sverrisson 4.
Grindavík: Sigurður Gunnar Þorsteinsson 15/11 
fráköst, Ólafur Ólafsson 12, J‘Nathan Bullock 12, 
Giordan Watson 10/6 fráköst/8 stoðsendingar, 
Þorleifur Ólafsson 10, Ómar Örn Sævarsson 8, 
Björn Steinar Brynjólfsson 8, Páll Axel Vilbergsson 
5, Þorsteinn Finnbogason 2.
Keflavík-Tindastóll   87-78
Keflavík: Steven Gerard Dagustino 17, Magnús 
Þór Gunnarsson 15/7 fráköst/6 stoðsendingar, 
Charles Michael Parker 14/14 fráköst, Jarryd Cole 
12/13 fráköst, Arnar Freyr Jónsson 12, Gunnar 
H. Stefánsson 6, Sigurður Friðrik Gunnarsson 4, 
Sævar Freyr Eyjólfsson 4. 
Tindastóll: Trey Hampton 19/11 fráköst, Maurice 
Miller 19, Svavar Atli Birgisson 17/8 fráköst, 
Friðrik Hreinsson 8, Þröstur Leó Jóhannsson 6/6 
fráköst, Helgi Freyr Margeirsson 5, Hreinn Gunnar 
Birgisson 2, Helgi Rafn Viggósson 2/7 fráköst
ÍR-Þór Þ.   92-101
ÍR: James Bartolotta 30, Nemanja  Sovic 22/12 
fráköst, Sveinbjörn Claessen 13, Hjalti Friðriksson 
10, Eiríkur Önundarson 5, Kristinn Jónasson 5, 
Ellert Arnarson 5, Níels Dungal 2. 
Þór Þorlákshöfn: Darrin Govens 40/8 fráköst/6 
stoðsendingar, Guðmundur  Jónsson 18, Michael 
Ringgold 18/14 fráköst, Grétar Ingi Erlendsson 11, 
Marko Latinovic 8, Darri Hilmarsson 6. 

N1-deild karla:
Grótta-Afturelding   25-26
Mörk Gróttu (skot): Benedikt Reynir Kristinsson  
6 (11/1), Árni Benedikt Árnason 6 (13), Friðgeir 
Elí Jónasson 4/2 (6/2), Þorgrímur Smári Ólafsson 
3 (11/1), Kristján Orri Jóhannsson  2 (2), Jóhann 
Gísli Jóhannsson  1 (3/1), Þorgrímur Þórarinsson 
1(3), Ágúst Birgisson 1 (1), Hjálmar Þór Arnars-
son 1 (2).
Varin skot: Lárus Helgi Ólafsson 8/1 (21/2 , 
38%.), Magnús Sigmundsson  7 (20/2, 35%.).
Hraðaupphlaup: 2 (Benedikt) 
Fiskuð víti: 4 (Þorgrímur Smári 3, Hjálmar Þór).
Utan vallar: 8 mín
Mörk Aftureldingar (skot): Sverrir Hermannsson 
7 (12), Hilmar Stefánsson 6/3  (9/4), Jón Andri 
Helgason 5 (6), Daníel Jónsson  4 (5), Þrándur 
Gíslason 2 (5), Helgi Héðinsson 1 (2), Einar 
Héðinsson 1 (1), Böðvar Páll Ásgeirsson 0 (3).
Varin skot: Hafþór Einarsson 20/3  (45/5, 44%).
Hraðaupphlaupsmörk: 6 (Jón Andri 3, Þrándur, 
Sverrir og Daníel).
Fiskuð víti: 6 (Jón Andri 2, Hilmar, Þrándur, Helgi 
og Sverrir).
Utan vallar: 12 mínútur.

EHF-bikarinn:
FH-Initia Hasselt   27-28
Mörk FH: Baldvin Þorsteinsson 5, Örn Ingi Bjarka-
son 5, Hjalti Pálmason 4, Andri Berg Haraldsson 
3, Halldór Guðjónsson 3,Ólafur Gústafsson 2, Atli 
Rúnar Steinþórsson 2, Magnús Óli Magnússon 1, 
Þorkell Magnússon 2.
Varin skot: Daníel Andrésson 13

N1-deild kvenna:
KA-Þór-FH   24-22
Mörk Þórs/KA: Kolbrún Einarsdóttir 7, Katrín 
Vilhjálmsdóttir 5, Erla Heiður Tryggvadóttir 5, 
Martha Hermannsdóttir 4, Ásdís Sigurðardóttir 2, 
Arna Valgerður Erlingsdóttir 1.
Mörk FH: Kristrún Steinþórsdóttir 7, Indíana 
Jóhannsdóttir 3, Birna Íris Helgadóttir 3, Ingibjörg 
Pálmadóttir 3, Hind Hannesdóttir 2, Steinunn 
Snorradóttir 2, Sigrún Jóhannsdóttir 1.

Enska úrvalsdeildin:
Newcastle-Tottenham   2-2
0-1 Van der Vaart, víti (39.), 1-1 Demba Ba (48.), 
2-1 Jermain Defoe (68.), 2-2 Shola Ameobi (85.).
Arsenal-Sunderland   2-1
1-0 Robin van Persie (1.), 1-1 Sebastian Larsson 
(31.), 2-1 Robin van Persie (81.).
WBA-Wolves   2-0
1-0 Chris Brunt (8), 2-0 Peter Odemwingie (75.)
Liverpool-Man. Utd   1-1
1-0 S. Gerrard (68.), 1-1 Javier Hernandez (81.)
Man. City-Aston Villa   4-1
1-0 Mario Balotelli (27.), 2-0 Adam Johnson 
(47.), 3-0 Vincent Kompany (51.), 3-1 Stephen 
Warnock (65.), 4-1 James Milner (71.)
Norwich-Swansea   3-1
1-0 Anthony Pilkington (1.), 2-0 Russell Martin 
(10.), 2-1 D. Graham (12.), 3-1 A. Pilkington (62.).
QPR-Blackburn   1-1
1-0 Heiðar Helguson (15.), 1-1 Chris Samba (23.).
Stoke-Fulham   2-0
1-0 Jonathan Walters (80.), 2-0 Rory Delap (86.).
Wigan-Bolton   1-3
0-1 Nigel Reo-Coker (4.), 1-1 M. Diame (39.), 1-2 
David Ngog (45.), 1-3 Chris Eagles (90.).
STAÐA EFSTU OG NEÐSTU LIÐA:
Man. City 8 7 1 0 27-6 22
Man. Utd 8 6 2 0 25-6 20
Chelsea 8 6 1 1 20-9 19
Newcastle 8 4 4 0 11-6 17
Liverpool 8 4 2 2 11-9 14
Tottenham 7 4 1 2 13-12 13
Stoke 8 3 3 2 6-8 12
Aston Villa 8 2 5 1 10-9 11
------------------------------------------------------
Swansea 8 2 2 4 7-12 8
Fulham 8 1 4 3 10-9 7
Everton 7 2 1 4 7-11 7
Wolves 8 2 1 5 6-12 7
Sunderland 8 1 3 4 10-12 6
Bolton 8 2 0 6 12-22 6
Wigan 8 1 2 5 6-14 5
Blackburn 8 1 2 5 9-18 5

ÚRSLIT

HANDBOLTI FH-ingar komust áfram 
í EHF-keppni karla í handknatt-
leik eftir að liðið tapaði með einu 
marki, 27-28, gegn Initia Hasselt 
frá Belgíu en leikurinn fór fram í 
Kaplakrika í gærkvöldi. FH komst 
áfram á fleiri mörkum skoruðum 
á útivelli. 

FH byrjaði leikinn vel og 
keyrðu í raun yfir gestina í fyrri 
hálfleik, en Belgarnir komu gríð-
arlega sterkir til baka og náðu að 
innbyrða eins mark sigur sem 
reyndist ekki nóg.

„Við vorum frábærir í fyrri 
hálfleiknum, en síðan gerist það 

sama og í útileiknum að menn 
fara að slaka allt of mikið á og við 
vorum í raun bara heppnir að fara 
áfram í kvöld,“ sagði Baldvin Þor-
steinsson, leikmaður FH. „Þetta 
lið er alls ekkert mikið verra en 
við og gengu bara á lagið í síðari 
hálfleik á meðan við vorum á hæl-
unum.“

Örn Ingi Bjarkason, leikmaður 
FH, var heldur ekki sáttur. „Þetta 
var skelfilegur seinni hálfleikur 
hjá okkur. Þessir tveir hálfleik-
ir eru bara gjörsamlega svart og 
hvítt hjá okkur. Við ætlum okkur 
lengra í þessari keppni.“   - sáp

Íslandsmeistarar FH komnir áfram í EHF-keppninni:

Mátti ekki tæpara standa

KOMU Á ÓVART Belgarnir létu FH hafa fyrir hlutunum en það var FH sem fagnaði að 
lokum. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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ENSKI
BOLTINN
STÆRRI EN ALLT

ER TITILLINN KOMINN Í ÁSKRIFT Á OLD TRAFFORD?

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

08.35 Jane Eyre  09.30 Jane Eyre  10.20 
EastEnders  10.50 Keeping Up Appearances  11.20 
Fawlty Towers  11.55 ‚Allo ‚Allo!  12.20 ‚Allo ‚Allo!  
12.45 Jane Eyre  13.40 Jane Eyre  14.30 Keeping 
Up Appearances  15.00 Keeping Up Appearances  
15.35 ‚Allo ‚Allo!  16.00 ‚Allo ‚Allo!  16.30 Fawlty 
Towers  17.00 Dalziel and Pascoe  17.50 Dalziel 
and Pascoe  18.40 Top Gear  20.00 Live at the 
Apollo  20.45 QI  21.15 Stewart Lee‘s Comedy 
Vehicle  21.45 Skavlan  22.40 The Graham Norton 
Show  23.25 Top Gear  

10.50 Min Sport  11.15 Hemmelige svenske rum  
11.30 Kæft, trit og knus  12.00 Blod, sved og 
T-shirts  13.00 DR Update - nyheder og vejr  13.10 
Himmelblå  14.00 Kasper & Lise  14.15 Den travle 
by  14.30 Peter Pedal  15.00 Hercule Poirot  15.50 
DR Update - nyheder og vejr  16.00 Vores Liv: Bidt 
af naturen  16.30 TV Avisen med Sport  17.05 
Aftenshowet  18.00 Manden, der lever med bjørne  
19.00 TV Avisen  19.25 Horisont  19.50 SportNyt  
20.00 Lewis  21.30 Jamies australske kokkeskole  
22.20 Blod, sved og T-shirts  

18.15 Að norðan 18.30 2 gestir

11.35 Duften av nybakt  12.00 Nyheter  12.05 
Norge rundt  12.30 Ut i naturen: Magasin  13.00 
Nyheter  13.10 Dallas  14.00 Nyheter  14.10 
Matador  15.00 Nyheter  15.10 Tingenes til-
stand  15.40 Oddasat - nyheter på samisk  15.55 
Nyheter på tegnspråk  16.00 Førkveld  16.40 
Distriktsnyheter  17.00 Dagsrevyen  17.45 Puls  
18.15 Jobben er livet  18.55 Distriktsnyheter  
19.00 Dagsrevyen 21  19.30 Schmokk  20.00 
Hvem tror du at du er?  21.00 TV-innsamlingen 
2011: Pengene kommer fram  21.05 Kveldsnytt  

06.39 Morgunþáttur Rásar 1 06.40 Veðurfregnir 
06.50 Bæn 07.00 Fréttir 07.30 Fréttayfirlit 
08.00 Morgunfréttir 08.05 Morgunstund með 
KK 08.30 Fréttayfirlit 09.00 Fréttir 09.05 Okkar 
á milli 09.45 Morgunleikfimi 10.00 Fréttir 
10.03 Veðurfregnir 10.13 Stefnumót 11.00 
Fréttir 11.03 Samfélagið í nærmynd 12.00 
Fréttir 12.02 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir 
12.45 Veðurfregnir 12.50 Dánarfregnir 13.00 
Hringsól 14.00 Fréttir 14.03 Bak við stjörnurnar 
15.00 Fréttir 15.03 Útvarpssagan: Hraunfólkið 
15.25 Fólk og fræði 16.00 Síðdegisfréttir 16.05 
Víðsjá 17.00 Fréttir 18.00 Kvöldfréttir 18.20 
Auglýsingar 18.21 Spegillinn 18.50 Veðurfregnir 
18.53 Dánarfregnir 19.00 Endurómur úr Evrópu 
20.00 Leynifélagið 20.30 Kvika 21.10 Ópus 
22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð 
kvöldsins 22.15 Tónlistarklúbburinn 23.05 
Glæta 00.00 Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 1

11.30 Starke man  12.00 Från Lark Rise till 
Candleford  13.00 Engelska Antikrundan  14.00 
Rapport  14.05 Tennis. Stockholm Open  15.55 
Sportnytt  16.00 Rapport  16.10 Regionala nyheter  
16.15 Fråga doktorn  17.00 Kulturnyheterna  17.15 
Regionala nyheter  17.30 Rapport  18.00 Barn 
till varje pris?  18.55 Flugor  19.00 Lykke  20.00 
Ensamkommande flyktingbarn  20.30 Skolfront  
21.00 Starke man  21.30 Damages  22.20 Rapport  
22.25 Mad Dogs  23.15 Rapport  23.20 En andra 
chans  23.50 För barnets skull  

20.00 Heilsuþáttur Jóhönnu 20.30 Golf 
fyrir alla 2. 21.00 Frumkvöðlar 21.30 Eldhús 
lambsins 

08.00 30 Days Until I‘m Famous
10.00 Step Brothers
12.00 Slap Shot 3: The Junior League
14.00 30 Days Until I‘m Famous
16.00 Step Brothers
18.00 Slap Shot 3: The Junior League
20.00 The Secret Life of Bees
22.00 Colour Me Kubrick: A True...
ish Story
00.00 Das Leben der Anderen
02.15 Pan‘s Labyrinth
04.10 Colour Me Kubrick: A True...
ish Story
06.00 Armageddon 

06.00 ESPN America 08.10 The McGla-
drey Classic (4:4) 11.10 Golfing World 12.00 
The McGladrey Classic (4:4) 14.30 Portugal 
Masters (2:2) 18.00 Golfing World 18.50 
The McGladrey Classic (4:4) 22.00 Golfing 
World 22.50 Champions Tour - Highlights 
(20:25) 23.45 ESPN America

14.40 Silfur Egils (e)
16.05 Landinn (e)
16.35 Leiðarljós (Guiding Light)
17.20 Húrra fyrir Kela (46:52)
17.43 Mærin Mæja (36:52)
17.51 Artúr (17:20)
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Doktor Ása (5:8) (Dr. Åsa II)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.00 Maður og jörð – Höfin - Niður 
í djúpin (1:8) (Human Planet) Heimilda-
myndaflokkur frá BBC um samband manns 
og náttúru. Í hverjum þætti er sjónum beint 
að einni tegund vistkerfa: hafinu, eyðimörk-
um, frumskógum, fjöllum og svo framvegis, 
og sagt frá því hvernig mannskepnan hefur 
samið sig að aðstæðum sem oft eru óblíðar.
20.55 Stundin (1:6) (The Hour) Nýr 
breskur myndaflokkur um njósnir í kalda 
stríðinu. Sagan gerist árið 1956 og aðalpers-
ónur hennar eru fréttamenn hjá BBC sem 
komast á snoðir um skuggalegt samsæri.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Íslenski boltinn
23.00 Réttur er settur (16:25) (Raising 
the Bar) Bandarísk þáttaröð um gamla skóla-
félaga úr laganámi sem takast á fyrir rétti.
23.45 Kastljós (e)
00.05 Fréttir
00.15 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Rachael Ray (e)
08.45 Pepsi MAX tónlist
16.55 Game Tíví (5:14) (e)
17.25 Rachael Ray
18.10 Life Unexpected (6:13) (e)
18.55 America‘s Funniest Home Vid-
eos - OPIÐ (12:48)
19.20 Everybody Loves Raymond - 
OPIÐ (5:22)
19.45 Will & Grace - OPIÐ (24:24)
20.10 Kitchen Nightmares (3:13) Ill-
gjarni matreiðslumaðurinn Gordon Ramsey 
heimsækir veitingastaði sem enginn vill 
borða á og hefur eina viku til að snúa rekstri 
þeirra við.
21.00 Parenthood (9:22) Bráðskemmti-
leg þáttaröð sem er í senn fyndin, hjart-
næm og dramatísk. Það er ekki lognmolla í 
Parenthood frekar en fyrri daginn.
21.45 CSI: New York (18:22) Banda-
rísk sakamálasería um Mac Taylor og félaga 
hans í tæknideild lögreglunnar í New York. 
Ellie, dóttir Jo, verður vitni að árás í neðan-
jarðarlestinni.
22.35 Jimmy Kimmel Húmoristinn 
Jimmy Kimmel hefur staðið vaktina í spjall-
þættinum Jimmy Kimmel Live! Frá árinu 
2003 og er einn vinsælasti spjallþáttakóngur-
inn vestanhafs.
23.20 Law & Order: Special Victims 
Unit (5:24) (e)
00.05 United States of Tara (2:12) (e)
00.35 Outsourced (5:22) (e)
01.00 Will & Grace (24:24) (e)
01.20 Kitchen Nightmares (3:13) (e)
02.05 Everybody Loves Raymond (e) 
02.25 Pepsi MAX tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.10 Oprah
08.55 Í fínu formi 
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 Doctors (51:175)
10.15 Smallville (22:22)
11.00 Mercy (8:22)
11.50 Wipeout USA
12.35 Nágrannar
13.00 American Idol (34:39) 
14.00 American Idol (35:39)
14.45 ET Weekend
15.35 Barnatími Stöðvar 2
17.05 Bold and the Beautiful
17.30 Nágrannar
17.55 The Simpsons (16:22)
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir 
18.54 Ísland í dag
19.11 Veður 
19.20 Næturvaktin
19.55 The New Adventures of Old Chr 
(1:21) Fimmta þáttaröðin um Christine sem 
er einstæð móðir sem lætur samviskusemi 
og óþrjótandi umhyggju í garð sinna nán-
ustu koma sér í eilíf vandræði. Sérstaklega á 
hún erfitt með að slíta sig frá fyrrverandi eig-
inmanni sínum.
20.20 Extreme Makeover: Home Edi-
tion (4:26) Sjötta þáttaröð hins sívinsæla 
Extreme Makeover. Home Edition. Þúsund-
þjalasmiðurinn Ty Pennington heimsækir fjöl-
skyldur sem eiga við erfiðleika að stríða og 
endurnýjar heimili þeirra frá grunni. Það er 
ótrúlegt að sjá breytingarnar.
21.05 Covert Affairs (2:11)
21.50 Bee Gees. In Our Own Time
22.55 It‘s Always Sunny In Phila-
delphia (13:13)
23.15 Two and a Half Men (9:16)
23.40 Mike & Molly (5:24)
00.00 Chuck (4:24)
00.45 Terra Nova
01.30 Community (1:25)
01.55 Hammer of the Gods
03.20 The Kovak Box
05.05 The Simpsons (16:22)
05.30 Fréttir og Ísland í dag

19.25 The Doctors (135:175)

20.10 Wonder Years (3:17)

20.35 Wonder Years (4:17) 

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

21.50 Heimsendir (2:9) Ný íslensk þátta-
röð frá þeim sömu og færðu okkur Fanga-
vaktina. Þættirnir gerast á afskekktri geðdeild 
árið 1992, nánar tiltekið um verslunarmanna-
helgina. Þar kynnumst við skemmtilegum 
persónum; starfsmönnum og vistmönnum.

22.30 The Killing (4:13)

23.20 Game of Thrones (9:10)

00.20 Næturvaktin

00.55 Stelpurnar

01.20 Wonder Years (3:17)

01.45 Wonder Years (4:17)

02.10 The Doctors (135:175)

02.55 Sjáðu

03.20 Fréttir Stöðvar 2 

04.10 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

17.45 Spænski boltinn: Barcelona - 
Racing

19.30 Kobe - Doin´ Work Mynd þar 
sem fylgst er með Kobe Bryant í einn dag.

21.00 Spænsku mörkin

21.55 OK búðamótið

22.30 Miami - Dallas Sjötti leikur Miami 
Heat og Dallas Mavericks í úrslitum NBA.

07.00 Newcastle - Tottenham

14.45 Norwich - Swansea

16.35 Sunnudagsmessan

17.50 Premier League Review 2011/12

18.45 PL Classic Matches: Blackburn 
- Liverpool, 1995 

19.15 WBA - Wolves

21.00 Premier League Review 2011/12

22.00 Football League Show

22.30 Chelsea - Everton

> Stöð 2 kl. 21.05
Covert Affairs

Spennandi þáttaröð sem fór vel 
af stað um Annie Walker, ungan 
nýliða hjá CIA. Hún þarf að sætta 
sig við að fá öll leiðinlegu verk-
efnin en það breytist þegar hún 
fær ábendingu um hryðju-
verkamenn sem leggja allt í 
sölurnar til að enginn komist 
á snoðir um þá.

Hvítabirnir - njósnari á ísnum heitir heim-
ildarmynd frá BBC þar sem fylgst er með lífi 
hvítabjarna á Svalbarða með földum mynda-
vélum. Síðari hluti myndarinnar 
var sýndur í Sjónvarpi allra 
landsmanni á mánudaginn 
síðasta og var frábær 
skemmtun. Myndin var 
að miklu leyti tekin upp 
með aðstoð njósna-
myndavéla og þannig 
var komist nær þessum 
einstöku dýrum. 
Í myndinni var meðal 
annars fylgst með 
tveimur birnum og 

húnum þeirra, önnur sat föst á Svalbarða 
þar sem lítið var um fæði en hin fór með 
húna sína út á ísbreiðuna í leit að selum. 

Áhorfandinn fékk að 
fylgjast með félagslífi 
dýranna, veiðiaðferð-

um þeirra og ferðalagi 
um ísbreiðurnar.
Myndefnið var ein-

stakt og á stundum 
hjartnæmt. Það var ekki laust 

við að svolítið þakklætistilfinning 
læddist að manni við áhorfið, 

manni þótti heiður að fá að 
skyggnast inn í líf þessara 
stórkostlegu dýra.

VIÐ TÆKIÐ SARA MCMAHON FYLGDIST MEÐ LÍFI ÍSBJARNA

Ástir og raunir hvítabjarna



Atlantsolía var stofnuð til að veita stóru olíufélögunum samkeppni. 
Við rufum einokun olíurisanna þriggja árið 2003 og höfum haldið 
keppinautunum við efnið síðan.

SÆKTU UM DÆLULYKIL Á WWW.ATLANTSOLIA.IS

Dælulykill gefur afslátt hjá þessum frábæru fyrirtækjum:

ÓKEI.VIÐ BYRJUÐUM.
EN VIÐ SJÁUM EKKI EFTIR NEINU.
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Þessa dagana horfi ég mest á 
Grey´s Anatomy og Desperate 
Housewifes. Síðan ég fæ aldrei 
nóg af Friends sjónvarpsþátt-
unum og horfi alltaf á einn áður 
en ég fer að sofa .

Sigrún Lilja Guðjónsdóttir, skóhönnuður 
og framkvæmdastjóri Gyðja Collection

„Þetta var hugmynd sem kom 
fram á fundum í sumar, að hafa 
tvo dómara. Og þar með datt stiga-
vörðurinn eiginlega út,“ segir Örn 
Úlfar Sævarsson, annar af spurn-
ingahöfundum og dómurum Gettu 
betur, spurningakeppni fram-
haldsskólanna. Ákveðið hefur 
verið að leggja niður embætti 
stigavarðarins sem frá upphafi 
keppninnar hefur setið við hlið 
dómarans og talið stigin. Þórhild-
ur Ólafsdóttir, fréttakona Sjón-
varpsins á Norðurlandi, hefur 
verið ráðin dómari og spurninga-
höfundur.

Fjölmargir þjóðþekktir einstak-
lingar hafa gegnt þessu embætti 
stigavarðar með miklum myndar-
skap, meðal annars mennta- og 
menningarmálaráðherrann Katr-
ín Jakobsdóttir, fréttakonan Þóra 
Arnórsdóttir, Svanhildur Hólm, 
framkvæmdastjóri þingflokks 
Sjálfstæðisflokksins, og svo þeir 
Ásgeir Erlendsson og Marteinn 
Sindri Jónsson sem var síðasti 
maðurinn í stólnum. 

Örn Úlfar verður dómari þriðja 
árið í röð og eftir því sem Frétta-
blaðið kemst næst er hann sá 
fyrsti sem nær þeim áfanga. „Ég 
var mjög kaldur þegar falast var 
eftir kröftum mínum en þegar ég 
heyrði af þessum hugmyndum, að 
dómararnir gætu orðið tveir og 
að vinnuálagið yrði þar af leið-
andi helmingi minna, varð þetta 
strax meira heillandi,“ segir Örn 
en hann og Þórhildur hafa þegar 
hist á nokkrum fundum og borið 
saman bækur sínar. „Hún er alveg 
frábær og mikið spurningaljón.“

Örn segir jafnframt að áhorf-
endur megi búast við öðrum breyt-
ingum, meðal annars uppstokkun 

spurninga og annað slíkt. Hann 
tekur hins vegar af allan vafa um 
að þátturinn fari að snúast upp í 
einhver fíflalæti, enginn verði 
látinn hlaupa eða fái slím yfir sig. 
„Við viljum auðvitað standa vörð 
um anda þáttarins sem stendur á 

gömlum merg. Við förum því hægt 
í allar breytingar og gerum þær 
af ábyrgð, Gettu betur er hálf-
gerður íþróttaþáttur og við vitum 
af liðum sem eru þegar byrjuð að 
undirbúa sig.“ 

 freyrgigja@frettabladid.is

ÖRN ÚLFAR SÆVARSSON:  FÖRUM HÆGT Í ALLAR BREYTINGAR 

Embætti stigavarðarins í 
Gettu betur lagt niður

„Hann hefur tröllatrú á okkur,“ segir Sverrir Þór 
Sverrisson. Árni Samúelsson, eigandi Sambíó-
anna, ætlar að fara með Sveppa-myndirnar þrjár 
til Ameríku og kynna þær á AFM-söluhátíðinni eða 
American Film Market. Að sögn Sveppa er Árni 
þegar kominn með einn áhugasaman sem vill gjarn-
an fá að sjá myndirnar. „Hann er búinn að gera 
alvöru plaköt og allt,“ bætir Sverrir við.                      

Eins og komið hefur fram í Fréttablaðinu hefur 
þriðja Sveppa-myndin, sem nú er sýnd í Sambíóun-
um, malað gull í aðsókn og miðasölu og samkvæmt 
síðustu tölum hafa rúmlega 27 þúsund manns séð 
myndina. Rúmlega hundrað þúsund gestir hafa séð 
myndirnar þrjár og því ekkert skrýtið að erlendir 
aðilar skuli sýna þessu áhuga. „Við erum líka með 
eðal-þríleik í höndunum, hann myndi sóma sér vel í 
hvaða landi sem er.“ 

„Við sendum út stóran pakka í dag og vonandi 
verður framhaldið jákvætt,“ segir Árni í samtali 
við Fréttablaðið. Hann er búinn að fá Jim Harvey, 
virtan sölufulltrúa, til að skoða Sveppa-myndirnar 
og sjá hvort það sé ekki hægt að koma þeim á fram-
færi við erlend dreifingarfyrirtæki. „Harvey er 
mikill reynslubolti, hefur verið innanbúðarmaður 
hjá stórum sölufyrirtækjum en er núna búinn að 
stofna sitt eigið fyrirtæki. Og þetta er í fyrsta skipti 
sem þetta er gert svona; yfirleitt hafa íslenskar 

bíómyndir bara verið á sölubásum en ekki með 
sinn eigin sölufulltrúa,“ útskýrir Árni sem telur að 
Sveppa-myndirnar eigi mikið erindi við bandarísk 
börn. „Strákarnir Sveppi og Bragi [Hinriksson] 
vanda svo vel til verka og allt það efni sem unnið er 
fyrir myndina, kynningarefni og plaköt, er með því 
besta sem ég hefð séð.“ - fgg

Árni með Sveppa til Ameríku

ÚTRÁSIN HANS SVEPPA Árni Samúelsson, eigandi Sambíó-
anna, hefur tröllatrú á Sveppa-myndunum og ætlar að selja 
þær á AFM-söluhátíðinni í Los Angeles. Sveppi segir að þrí-
leikurinn myndi sóma sér vel í hvaða landi sem er.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Sérstök vondulagakeppni fer fram 
á skemmtistaðnum Bakkusi þann 
26. október næstkomandi. Það er 
söngkonan Rósa Birgitta Ísfeld 
sem stendur að baki keppninni, 
sem er nú haldin í annað sinn.

Keppnin var fyrst haldin árið 
2007 og þá í tilefni afmælis Rósu 
sjálfrar. Fjöldi listamanna tók þátt 
og var það break-dansari sem bar 
sigur úr býtum það skiptið. „Ég 
á marga vini sem eru í tónlist og 
flestir áttu þeir einhver vond lög 
í pokahorninu sem þeir gátu dreg-
ið fram og sent inn í keppnina. 
Fyrsta keppnin heppnaðist mjög 
vel og fólk veltist um af hlátri, 

enda voru mörg lögin alveg hræði-
leg,“ útskýrir Rósa.

Nú þegar hafa um tólf manns til-
kynnt um þátttöku sína og þeirra 
á meðal eru Pollock-fjölskyldan, 
raftónlistarmaðurinn Futugrap-
her, plötusnúðurinn Gísli Gald-
ur og saxafónleikarinn Ragnar 
Árni. „Það er mjög vandmeðfar-
ið að semja vont lag. Síðast sendu 
til dæmis hipphopparar inn dans-
lag því þeim fannst það svo leiðin-
leg stefna en lagið sjálft var bara 
alls ekki vont. Það sem sumum 
finnst vont finnst öðrum ekki janf 
slæmt.“ 

Búið er að skipa dómnefnd og 

munu þau meðal annars taka mið 
af textasmíð, framkomu, búning-
um og hversu illa lögin eru spiluð. 
Rósa mun sjálf taka þátt í keppn-
inni í ár og segist í leiðinni muna 
hefja sólóferil sinn. „Og kannski 
ljúka honum á sama tíma líka,“ 
segir hún og hlær.

Keppnin er opin öllum og geta 
áhugasamir fundið allar nán-
ari upplýsingar á Facebook síðu 
Vondulagakeppninnar.  - sm

Keppt í vondum lagasmíðum

VOND LÖG Í FORGRUNNI Rósa Birgitta 
Ísfeld söngkona skipuleggur Vondulaga-

keppni þar sem tónlistarfólk keppir til 
sigurs um versta lagið. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

„Þetta er mjög skemmtilegur 
náungi, engir stælar eða neitt,“ 
segir Ragnar Ólafsson úr hljóm-
sveitinni Árstíðir. 

Ragnar og félagar kynntust 
bandaríska leikstjóranum Spike 
Lee þegar þeir voru að spila í 
spjallþætti á rússnesku sjón-
varpsstöðinni TV Rain í síðasta  
mánuði. Lee var þar í viðtali og 
höfðu Árstíðir ekki hugmynd um 
að hann yrði á meðal gesta. „Við 
fengum sjokk þegar hann labbaði 
inn,“ segir Ragnar. „Við vissum 
ekki hver átti að vera með okkur 
og svo labbaði þessi stuttvaxni 
leikstjóri inn.“

Þáttastjórnandinn bað Árstíðar-
menn um að spyrja Lee nokkurra 
spurninga. Leikstjórinn sagðist 
aldrei hafa komið til Íslands en 

hafði mikinn áhuga á að koma 
hingað. Eftir að upptökum lauk 
gáfu Ragnar og félagar honum 
nýjustu plötu sveitarinnar, Svefns 
og vöku skil. „Hann heyrði okkur 
spila í hljóðprufunni og sagði að 
hann væri strax orðinn aðdáandi 
okkar.“

Lee var staddur í Rússlandi til 
að kynna væntanlega mynd sína 
Oldboy en Árstíðir var á tveggja 
vikna tónleikaferðalagi um land-
ið, sem gekk vonum framar. Dag-
inn eftir sjónvarpsþáttinn sendi 
Lee Ragnari og félögum skilaboð 
á Twitter-síðunni þar sem hann 
þakkaði fyrir síðast: „Þið eruð 
frábærir. Haldið ótrauðir áfram. 
Hafði mjög gaman af tónlistinni 
ykkar. Ást og friður, Spike.“

  - fb

Spike Lee féll fyrir 
íslenskri hljómsveit

MEÐ SPIKE LEE Árstíðir ásamt leikstjóranum Spike Lee sem heldur á nýjustu plötu 
hljómsveitarinnar. 

TVEIR DÓMARAR
Þórhildur Ólafsdóttir 
og Örn Úlfar Sævarsson 
halda um stjórnartaumana 
í Gettu betur þetta árið. 
Embætti stigavarðar 
hefur verið lagt niður en 
fjölmargir nafntogaðir 
Íslendingar hafa gegnt því 
hlutverki, eins og Katrín 
Jakobsdóttir og Þóra 
Arnórsdóttir.

FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL

Heimir & Kolla 
vakna með þér í bítið

Fréttir, fróðleikur  
og frábær tónlist  
alla virka morgna  

kl. 6.50 – 9.00
Þráinn á tökkunum og  
Gissur með fréttirnar



Safnaðu þekkingu

Eystrasalt – ferð um fögur lönd með Jóni Björnssyni
skráningarfrestur til  24. október
 
Wagner og óperan Siegfried
skráningarfrestur til  24. október
 
Mjólkurofnæmi, mjólkursykursóþol og glútenóþol
skráningarfrestur til  24. október
 
Að lesa og skrifa punktaletur
skráningarfrestur til  26. október
 
Úr neista í nýja bók - framhaldsnámskeið
skráningarfrestur til  26. október
 
Súkkulaði … himneskt um jólin
skráningarfrestur til  31. október
 
Átt þú og/eða maki þinn börn úr öðru sambandi?
Námskeið um stjúptengsl
skráningarfrestur til  31. október
 
Barokk list: málverk, höggmyndir og arkitektúr
skráningarfrestur til  1. nóvember
 
Kínversk heimspeki
skráningarfrestur til  2. nóvember 

Lausnamiðuð nálgun
skráningarfrestur til  24. október
 
Atferlis- og virknigreining
hefst 28. október
 
Lausnamiðuð nálgun - framhaldsnámskeið
skráningarfrestur til 31. október
 
Samtalsaðferðir í hugrænni atferlismeðferð: 
Framhaldsnámskeið
skráningarfrestur til 4. nóvember

HEILBRIGÐIS- OG FÉLAGSSVIÐ

MENNING OG SJÁLFSRÆKT FJÁRMÁL OG REIKNINGSSKIL

Grunnþættir reksturs og fjármála 
skráningarfrestur til  20. október
 
Excel II – fjármál og rekstur
skráningarfrestur til  25. október
 
Val á rekstrarformi fyrir atvinnustarfsemi    
skráningarfrestur til  1. nóvember
 
Sjóðstreymi – einn vanmetnasti kafli ársreikningsins    
skráningarfrestur til  3. nóvember

TUNGUMÁL

STARFSÞRÓUN OG HÆFNI

Samskiptahæfni og samskipti á ensku fyrir lengra komna
skráningarfrestur til  25. október

NÁMSKEIÐ FYRIR STJÓRNENDUR

Stefnumörkun í umhverfismálum
skráningarfrestur til  19. október
 

Nánari upplýsingar og skráning: 
sími 525 4444    
endurmenntun.is

Fjölbreytt námskeið á næstunni

Á réttri hillu með Árelíu Eydísi Guðmundsdóttur
skráningarfrestur til  25. október
 
Upplýsingamiðlun og almannatengsl fyrirtækja og stofnana    
skráningarfrestur til  26. október
 
Facebook sem markaðstæki – fyrir lengra komna
skráningarfrestur til  31. október
 
Hugþjálfun – leið til árangurs
skráningarfrestur til  1. nóvember
 
Bætt þjónusta, ánægðari viðskiptavinir. Að gera gott betra    
skráningarfrestur til  4. nóvember

UPPELDIS- OG KENNSLUSVIÐ

Líkamsmynd, megrun og átraskanir meðal ungmenna
skráningarfrestur til  28. október
 

Skráningarfrestur er að öllu jöfnu viku áður en námskeið hefst

VERK- OG TÆKNIFRÆÐI,
ARKITEKTÚR OG UMHVERFI 
Hönnunarstjórnun við mannvirkjagerð 
– samspil með aðferðum verkefnastjórnunar
skráningarfrestur til 26. október
 
Nýir Evrópustaðlar um snjó-, vind- og jarðskjálftaálag
skráningarfrestur til 27. október
 
Óvissustjórnun – verkfæri í verkefnastjórnun (e. Risk Management)
skráningarfrestur til 1. nóvember
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LÖGFRÆÐI

Að skrifa lagaensku (e. Legal Writing Practice)
skráningarfrestur til  1. nóvember
 
Samningagerð og „Samningahagfræði“ 
– Hvernig tryggjum við hagsmuni okkar með samningum?
skráningarfrestur til  2. nóvember
 

HUGBÚNAÐUR

Starf vefstjórans og stjórnun vefverkefna
skráningarfrestur til 27. október
 
Framhaldsnámskeið í gagnasafnsfræði og SQL
skráningarfrestur til  2. nóvember
 

Allir sem sóttu námskeið hjá okkur frá febrúar 2010 til  
febrúar 2011 eru jákvæðir gagnvart Endurmenntun.*

100% 100% %%%%%0%0%0%00000000
jákvæðni



DREIFING: dreifing@postdreifing.is 
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Takmarkaður sætafjöldi!
Bókaðu ferðina þína núna á urvalutsyn.is eða hafðu samband við okkur í síma 585-4000

Ferðaskrifstofa

LÁGMÚLA 4  108 RVK   |   SÍMI 585 4000    |    URVALUTSYN.IS

í sólinni!
JÓL OG ÁRAMÓT

NÝR HAUST- OG VETRARBÆKLINGUR  KOMINN ÚT!

VERÐ FRÁ:

TENERIFE

126.480 kr. *
á mann í viku m.v. 2  fullorðna og 1 barn í 
stúdíóíbúð á Tropical Playa*** án fæðis. Verð á 
mann 197.600 kr. m.v. 2 fullorðna í stúdíóíbúð án 
fæðis. 

VERÐ FRÁ:

20. DES - 3. JAN (14 NÆTUR)
KANARÍ

129.400 kr. *
á mann í viku m.v. 2  fullorðna og 1 barn í 
stúdíóíbúð á Las Areas** án fæðis. Verð á mann 
145.600 kr. m.v. 2 fullorðna í stúdíóíbúð án fæðis. 

VERÐ FRÁ:

20. DES - 3. JAN (14 NÆTUR)
ALICANTE

69.900 kr. *
Flugsæti fram og til baka og skattar.

19. DES - 4. JAN (16 NÆTUR)

189.900 kr. *
á mann í viku m.v. 2  fullorðna í tvíbýli á Hótel 
Husa með hálfu fæði, golf og golfbíl í 6 daga og 
hátíðarkvöldverði um jól eða áramót.

VERÐ FRÁ:

19. - 27. DES EÐA 28. DES - 4. JAN
GOLF UM JÓL EÐA ÁRAMÓT

Mest lesið

FRÉTTIR AF FÓLKI

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

Sérblað um
tónleikana fylgir

Fréttablaðinu í dag!

www. jolagestir.is

Fjarverandi reynsluboltar
Til stóð að bæði Megas og Bubbi 
Morthens kæmu fram á Icelandic 
Airwaves. Það hefði verið jómfrúar-
ferð Bubba á svið þessarar árlegu 
tónlistarhátíðar en hann ætlaði að 
syngja með tónlistarmanninum 
Berndsen. Hins vegar hitti 
svo illa á að Bubbi 
varð veikur og varð 
því að afboða 
komu sína. Megas 
var tvíbókaður og 
ákvað frekar að 
spila með vinum 
sínum Gylfa Ægis-
syni og Rúnari Þór 
á sveitaballi úti 
á landi heldur 
en leika 
nokkur 
lög fyrir 
lýðinn í 
101.

Enn ein verðlaunin
Rúnar Rúnarsson bætti enn einni 
rósinni í hnappagat sitt um helgina 
þegar kvikmynd hans, Eldfjall, fékk 
silfurverðlaun í New Directors 
Competition á kvikmyndahátíðinni 
í Chicago. Myndin hefur þegar 
hlotið tvenn verðlaun, Rúnar fékk 
leikstjóraverðlaunin í Transilvaníu 
og Theódór Júlíusson var valinn 

besti karlleikarinn á kvik-
myndahátíðinni í 

Kasakstan. Eldfjall 
verður framlag 
Íslands í forval 
Óskarsverðlauna en 
63 myndir keppa um 

tilnefningu bandarísku 
akademíunnar. - fgg

1 Gucci tískuvörur sagðar 
framleiddar í þrælakistum

2 Slegist á Manhattan - rólegt á 
Airwaves

3 Mikið um hálkuslys

4 Varað við stormi

5 Tæplega 200 skátar bræddu 
merki úr tini og bjuggu til 
gervisár

6 Aftur kveikt í á 
Bergstaðastrætinu
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